REVELION 2022 la ATENA Autocar
28.12.2021-03.01.2022 - 7 zile / 6 nopti

Ziua 1 (28.12). BUCURESTI - SOFIA - RIVIERA OLIMPULUI (cca. 735 km)
Plecare din Bucuresti la 6:00 de la Academia Militara (Universitatea Nationala de Aparare Carol I), spre capitala Bulgariei, Sofia: Catedrala
Al. Nevsky, in stil neobizantin, una dintre cele mai mari constructii ortodoxe din lume, cu o capacitate de 10.000 de credinciosi si Biserica
Sfanta Sofia, una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe (sec. IV -VI), care din sec. XIV a dat chiar denumirea orasului. Foarte aproape
admiram si cladirea Parlamentului, in stil neo renascentist. Drumul nostru continua spre Grecia, iar seara ne cazam pe Riviera Olimpului,
zona Katerini.
Ziua 2 (29.12). RIVIERA OLIMPULUI - METEORA - TERMOPILE - ATENA (cca. 525 km)
Mic dejun. Traversam Grecia spre Meteora - al 2-lea mare centru monahal al tarii, situat intr-o zona stranie de stanci in forma de turnuri
ce “rasar” direct din campie, “incununate” de manastirile care de-a lungul timpului au avut in egala masura rol religios si cultural, fiind pana
in zilele noastre adevarate “tezaure” de arta bizantina. Vom vizita Manastirea Marele Meteor (sau Varlaam) si atelierul de iconografie
Zindros, unde vom afla tainele artei bizantine de pictare a icoanelor. Urmam apoi drumul spre Atena prin cea mai mare campie a Greciei,
Thessalia si prin defileul de la Termopile, unde ne vom aminti de Leonidas si de cei 300 de spartani ai sai care si-au dat viata intr-una dintre
cele mai cunoscute batalii din antichitate, printr-o pauza de fotografii la monumentul comemorativ. Cazare la Atena, hotel 4*.
Ziua 3 (30.12). ATENA
Mic dejun. Dedicam ziua Atenei, una din cele mai vechi capitale, unde pentru inceput vom face un tur panoramic cu autocarul, in care
“vom trece in revista” o parte din spledorile orasului: Piata Omonia, Academia - in stil elenistic, avand 2 coloane in vaful carora stau de
straja Apollo si Atena, Biblioteca Nationala - conceputa ca templu doric si Universitatea, Piata Syntagma, cu cladirea neoclasica a
vechiului Palat Regal (azi sediul Parlamentului) si Mormantul Soldatului Necunoscut, pazit de garzile nationale. Dupa ce vom vizita
colina sacra a grecilor, Akropolis, care dateaza din “epoca de aur” a lui Pericle (sec.V i.Hr.), vom avea timp liber in Atena pentru diverse
vizite individuale sau cumparaturi in pitorescul cartier Plaka. Cazare la acelasi hotel din Atena.
Ziua 4 (31.12). Canalul CORINT - MICENE - NAFPLIO - EPIDAURUS (cca. 295 km)
Mic dejun. Timp liber in Atena pentru vizite individuale sau excursie optionala (30 €) in Peloponez. Traversand Istmul Corint admiram
cunoscutul canal artificial realizat in sec. XIX, avand o latime intre 23-25m, iar adancimea intre 8-25 m. Vom vizita apoi ruinele vechii
Cetatii Micene, care a dominat lumea mediteraneana estica incepand din sec. XV i.Hr., astazi monument UNESCO. Intram prin Poarta
Leilor, printre zidurile construite din blocuri gigantice de piatra si vizitam Mormantul lui Agamemnon (sec. XIII i.Hr.), unul din
conducatorii grecilor in legendarul Razboi Troian. Urmeaza Nafplio, prima capitala a Greciei moderne, considerat cel mai frumos oras
din Peloponez datorita stradutelor sale pitoresti cu case avand balcoane impodobite cu flori. Vizitam (daca conditia fizica ne permite)
Fortareata medievala Palamidi (construita in sec. XVI de venetieni), de unde vom avea o priveliste superba asupra Golfului Argos si
asupra intregului oras. Incheiem excursia in Epidaur, la teatrul din sec. IV i.Hr. - monument UNESCO exceptional conservat, cu o
capacitate de 14.000 pers., considerat teatrul antic cu cea mai buna acustica din lume. In apropiere se afla Templul lui Asclepios, fiul
lui Apollo si zeul medicinii. Pe seara, retur la hotel pentru a ne pregati pentru trecerea in Noul An si optional, cina festiva (85 euro/pers)
sau puteti merge in centrul orasului pentru a sarbatori trecerea in noul an. La multi ani 2022!
Ziua 5 (01.01). La multi ani 2022! ATENA - PIREU - GLYFADA - CAP SOUNION (cca. 145 km)
Mic dejun. Timp liber la dispozitie in cursul diminetii. Dupa amiaza timp liber in Atena pe cont propriu sau, optional (20 €/pers), excursie
la Cap Sounion. Legenda spune ca in acest loc, Capul Sounion, regele Egeu (Aegeus) din Atena s-a aruncat de pe stanci in mare vazand
panzele negre ale corabiei lui Tezeu, fiul lui. Tezeu se intorcea din Creta unde invinsese Minotaurul, dar uitase sa schimbe panzele negre
cu unele albe. Astfel, tatal lui, regele Egeu, a crezut ca a murit. Marea Egee a capatat astfel numele dupa cel al regelui Egeu. Vom merge
pe ruta Pireu - Glyfada - Cap Sounion, pe un traseu spectaculos, pe malul Marii Egee, catre cel mai sudic punct al regiunii Atica, la 70 km
sud de Atena. In continuare ne deplasam la Templul lui Posseidon, Zeul marilor, care se inalta la peste 60 m deasupra marii Egee, fiind
realizat din marmura gri extrasa din cariera Agrileza aflata la cativa kilometri departare. Lordul Byron, poetul englez, a vizitat locul in
anul 1810. Fascinat de acest templu, i-a dedicat versuri si si-a gravat numele pe coloana aflata cel mai aproape de intrare. Seara
intoarcere la Atena si cazare la acelasi hotel.
Ziua 6 (02.01). ATENA - DELPHI - RIVIERA OLIMPULUI (cca. 495 km)
Mic dejun. Ne indreptam spre Riviera Olimpului, cu o vizita la sanctuarul pre-elenistic Delfi, vazut de vechii greci drept “ombilicul sau
centrul lumii”, locul celebrului Oracol al lui Apollo deservit de duplicitara preoteasa Pythia. Sosire in cursul dupa amiezii la Paralia
Katerini, cea mai cunoscuta a Rivierei Olimpului. Cazare pe Rivierei Olimpului, zona Katerini.
Ziua 7 (03.01). RIVIERA OLIMPULUI - SALONIC - BUCURESTI (cca. 735 km)
Mic dejun. Ne indreptam spre Salonic, al 2-lea mare oras al Greciei, cu o istorie intinsa pe milenii, si numeroase marturii al gloriei de
odinioara: Bd. Egnatia, ce conecta Imperiul Roman de la Rasarit la Apus, Arcul lui Galeriu - construit in anul 304 d.Hr. pentru a comemora
victoria imparatului impotriva persilor, Rotonda inaltata de Galeriu pentru a-i servi drept mausoleum, dar transformata mai tarziu in
Biserica Sf. Gheorghe, Biserica Sf. Dimitrie - izvoratorul de mir, loc incarcat de spiritualitate care pastreaza moastele acestui sfant si
Promenada ce se intinde de la port si pana la Turnul Alb - fosta inchisoare in timpul dominatiei otomane, devenit simbolul orasului.
Drumul continua prin Bulgaria, seara traversam Podul Prieteniei la Giurgiu si sosim in Bucuresti la Academia Militara in jurul orei 22:00,
in functie de trafic si de durata formalitatilor din frontiera.

Perioada

Reducere
- 15 %

Reducere
- 10 %

Reducere
-5%

Loc in Dubla

Supliment
SGL

Copil
6 - 12 ani

Al treilea adult
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7 zile / 6 nopti

285 €

302 €

318 €

335 €

155 €

315 €

325 €

PRETUL INCLUDE :

NU SUNT INCLUSE IN PRET :

- Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru curse
internaţionale
- 4 cazari cu mic dejun in hotel 4* la Atena
- 2 cazari cu mic dejun in hotel 3* pe Riviera Olimpului
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu

- asigurare medicala si storno (cu extensie COVID);
- vizitele optionale, ghizii locali si intrarile la obiectivele turistice;
- Cina festiva de Revelion, optionala, 85 euro/persoana, se achita la
inscriere;
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) ;
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este solicitata (se va
achita cash de catre turisti la receptie);
- Bacsisuri/tips 5 euro/pers. pentru ghid local (se achita la sosirea local,
in timpul circuitului)

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:
1.
FIRST MINUTE -5% REDUCERE, valabil pana la 31.10.2021, cu achitarea unui avans de 20% la inscriere, diferenta de plata cu 30 zile inainte
de plecare.
2.
CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour operatoare, atat direct, cat si prin
intermediul agentiilor partenere a acesteia.
3.
REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile)
4.
REDUCERE DE GRUP: la 8 pers= 2%, la 12 pers= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel;
In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica
penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de servicii
de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma
achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul nu
poate primi contravaloarea in bani a voucherului.
OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte de plecare. In situatia in care
programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica pragurile de
penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv:
a)
25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de plecare/intrare).
b)
25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 59-30 de zile inainte de
plecare/intrare).
c)
50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare.
d)
100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare.
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de servicii
de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma
achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul poate
solicita restituirea contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in cuantum de 25 euro/persoana. Taxa de
serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta.
Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii pe un program similar;
In cazul unui grup mai mic de 35 pers., pentru un grup de 30-34 se va achita un supliment de 25 euro /pers., Agentia organizatoare isi rezerva dreptul
de a anula programul daca nu se vor inscrie minim 15 persoane pana cu 15 zile inainte de data de plecare.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, respectand vizitarea tuturor obiectivelor din program
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze partajul.
Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.
Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei.
Pentru explicatiile in obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
Orasul

Locul de intalnire

P. NEAMT
ROMAN
BACAU
FOCSANI
RM. SARAT
BUZAU
GALATI
BRAILA

Parcare Hotel Central
Gara
Parcare Stadion Municipal
Benzinaria LUKOIL Centru
Fostul Restaurant Turist
Mc Donald’s Unirea
Mc Donald’s
Parcare Hotel Traian

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA
Tarif/pers. €/sens
Orasul
28 €/sens
28 €/sens
20 €/sens
12 €/sens
12 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
10 €/sens

BRASOV
CAMPINA
PLOIESTI
CRAIOVA
SLATINA
PITESTI
RM. VALCEA
CONSTANTA

Locul de intalnire

Tarif/pers. €/sens

PETROM Calea Bucuresti
Casa BUCUR- popas Km 92
Petrom - Metro
Autogara Nord
Rompetrol Str. Pitesti 110-112
Mc Donald’s Gara
Sala Sporturilor
Kaufland Bd.I.C.Bratianu

14 €/sens
10 €/sens
8 € /sens
14 €/sens
12 €/sens
8 €/sens
11 €/sens
14 €/sens

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie.
Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati
sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de
trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru
a te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu
poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism
la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea
mijloacelor de transport utilizate.
Observatii / Conditii de calatorie:
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al
ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste minorul
este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat. Informatii suplimentare pe
www.politiadefrontiera.ro.
- Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului de nastere al copiilor (este
posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite). Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul
pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
- Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta.
- Autoritatile de frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta
credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei plecarii.
- Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program. Pentru explicatiile la
obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca
turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sa a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite
apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente.
- Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze partajul.
Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in
dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului.
- Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile
suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii.
- In situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita localizare, meniu special, acestea
vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului.
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar /frigider, seif, aer conditionat, etc); in
momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
- In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica fara bani cash (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai
incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii.
- Acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa.
- Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data plecarii, independent de vointa
agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena
si control al starii de sanitate, formalitati vamale).
- Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie;
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti.
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare.
Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa
plecare in cazul unei situatii neprevazute!
Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.

