Mobil: +4 0723 424 646

Image not found or type u

Telefon: +4 021 250 15 63
E-mail: office@neo-tour.ro
Web: www.neo-tour.ro

Riviera Olimpului –
Studio Christina Palace
– Olympic Beach
Olympic Beach, Grecia

Descriere Riviera Olimpului – Studio Christina Palace – Olympic Beach 3*,
Olympic Beach, Grecia
Ziua 1. CĂTRE GRECIA…
Întâlnire cu reprezentantul agenției la ora 21:30 în București în Parcarea ACADEMIEI MILITARE ROMÂNE (Universitatea
Națională de Apărare Carol I) – acces dinspre Bd. Eroilor și plecare la ora 22:00. Se va urma traseul București – Giurgiu
– Ruse – Sofia – Kulata – Promachonas – Olympic Beach.
Ziua 2. RIVIERA OLIMPULUI
În cursul dimineții vom ajunge în stațiunea în stațiunea Olympic Beach. După ora 14:00 se va efectua cazarea la Studio
Christina Palace.
Zilele 3 – 8. RIVIERA OLIMPULUI
În aceste zile vă puteți bucura de tot ceea ce vă oferă stațiunea Paralia Katerini - situată în partea nordică a Muntelui
Olimp, una dintre cele mai dezvoltate staţiuni din Grecia, fiind anual destinaţia preferată a mii de turişti. Paralia
Katerini este o staţiune ideală pentru relaxare, perfectă atât pentru tinerii dornici de aventuri, cât şi pentru cei care
călătoresc cu familia şi doresc să aibă parte de linişte şi vor să se relaxeze. Aici vă veţi simţi ca acasă pentru ca sunt
foarte mulţi români stabiliţi în zonă. Plaja din Paralia Katerini a primit clasificarea internaţională Blue Flag ce confirmă
puritatea apei, curaţenia plajelor şi grija faţă de mediul înconjurător. Paralia dispune de o multitudine de magazine şi
buticuri, fiind o destinaţie apreciată pentru “shopping”. Viaţa de noapte este foarte variată existând diverse cluburi,
evenimente artistice şi petreceri pe plajă pentru tineri. De asemenea, puteți participa la următoarele excursii
opționale:
*Excursie la Atena (aproximativ 45 euro/adult, 35 euro/copil 5-11,99 ani): Drumul spre Atena îi vom străbate în cursul
nopții. Ajungem în cursul dimineții și începem excursia cu Portul Pireu, iar apoi vom face un tur al orașului cu autocarul.
Cu această ocazie vom trece pe lângă cele mai reprezentative și frumoase clădiri ale capitalei: Parlamentul,
Universitatea, Biblioteca Națională, Muzeul de Istorie, Stadionul Olimpic Antic, ruinele Templului lui Zeus Olimpianul și
nu numai. Urmează vizita Acropolei ateniene, unde se află vestitul Parthenon, Erechteionul și Propileele. În continuare,
vom admira îndeaproape cel mai vechi și pitoresc cartier al orașului, Plaka, după care vom vizita Agora Antică și Agora
Romană. În timpul liber rămas puteți vizita Mitropolia sau vă puteți relaxa în parcul municipal (fost parc regal) și
grădina botanică. Plecăm din oraș în cursul după-amiezii, iar pe drumul de întoarcere mai facem o scurtă oprire la locul
vestitei bătălii de la Thermopile, acolo unde vom admira statuia închinată lui Leonidas, rege spartan. Sosire în Paralia
Katerini în jurul orei 21:00.
*Croazieră la Muntele Sfânt Athos (aproximativ 40 euro/adult, 35 euro/copil 5-11,99 ani): Athos este cel mai mare și
mai important complex monahal, nu numai al Greciei ci al întregii lumi ortodoxe. Muntele Sfânt este așezat pe una din
extremitățile Peninsulei Halkidiki și este regiune autonomă a statului grec. Pornim la drum cu autocarul dimineața
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devreme din Paralia Katerini până în portul Ormos Panagias. Aici ne îmbarcăm pe vas, iar după o croazieră înălțătoare
de-a lungul țărmului sfânt, facem un popas în portul Ouranopolis, unde putem lua masa de prânz la una din tavernele
de pe malul mării, sau pur și simplu putem face o plimbare de-a lungul străduțelor împodobite cu flori. Apoi ne
îmbarcăm pe vas spre Ormos Panagias, după care urmăm drumul spre Paralia Katerini cu autocarul pe același traseu.
Sosire în Paralia Katerini în cursul serii.
*Excursie la muntele Olimp (aproximativ 15 euro/adult, 10 euro/copil 5-11,99 ani): Pornim la drum în cursul dimineții
spre Muntele Olimp, care se află la o distanță de 20 km de Paralia Katerini. Ajungem cu autocarul în orașul Lithohoro,
construit chiar la poalele muntelui, unde facem o scurtă plimbare pe străduțele lui cochete. Pornim apoi pe jos de-a
lungul canionului râului Enipeas ce mărginește orașul, până la cascada formată între stânci, și care poartă numele de
“Cada lui Zeus”. În continuare, urcăm cu autocarul pe serpentinele masivului Olimp până la Mănăstirea Sf. Dionissios.
De aici admirăm superba priveliște a țărmului Mării Egee, pe de o parte, iar pe de altă parte vârful semeț Mitykas unde
se află vestitul tron a lui Zeus.
*Excursie la Meteora (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Acesta este un loc unic în lume, cel puțin
din punct de vedere geologic: stânci care parcă țâșnesc din pământ și în vârful cărora sunt construite vestitele
mănăstiri, care par suspendate în aer. Excursia spre Meteora începe dimineața devreme, iar după aproape 3 ore de
drum facem un prim popas chiar la poalele stâncilor pentru a vizita un atelier de pictură. Aici încă se mai realizează
manual icoane de tip bizantin chiar după modelul celor aflate în mănăstirile pe care urmează să le vizităm. Vom vedea
două dintre cele șase mănăstiri din complexul monahal. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 18:00.
*Excursie Insula Skiathos (aproximativ 35 euro/adult, 30 euro/copil 5-11,99 ani): Vom poposi pe una dintre plajele sale
incredibil de frumoase, numită Koukounaries, care este considerată cea de-a treia ca frumusețe naturală dintre plajele
Mării Mediteraneană. Următoarea oprire va fi în portul Skiathos, orașul-capitală al insulei. După ce veți lua masa la una
dintre tavernele de pe malul mării, vom urca împreună până la biserica Sfântului Nicolae, de unde se poate admira
panorama întregului oraș și a Golfului Skiathos. În continuare, în timpul liber veți putea vizita ruinele fostei cetăți
venețiene Bourtzi și Catedrala Trei Ierarhi. În cursul după-amiezii suntem din nou pe vas, și urmăm drumul spre Paralia
Katerini pe același traseu. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 22:00.
*Excursie la Sfânta Paraschiva - Valea Tempi - Castel Platamonas - Paleo Panteleimonas (aproximativ 15 euro/adult, 10
euro/copil 5-11,99 ani): Prima oprire se face la Castelul Platamonas. Continuăm cu Valea Tempi și cu vizita Schitului
Sfintei Paraschiva, protectoarea ochilor, de unde puteți lua apă chiar din izvorul acesteia. Ultimul popas este la satul
Paleo Panteleimonas. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 17:00.
*Excursie la Edessa – Pozar (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): În Edessa ne delectăm privirea cu
renumitele cascade din oraș. În timpul pe care-l avem la dispoziție putem servi masa chiar în fața cascadelor sau
putem să ne încântăm cu aroma cafelei grecești într-o fostă fabrică de cânepă devenită muzeu (intrare liberă). Edessa
este un muzeu în aer liber plin cu vechi mori de apă. Apoi ne îndreptăm spre băile termale de la Pozar. Timp liber
pentru baie în piscine în aer liber cu acces gratuit sau contra cost. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 19:00.
*Excursie în Insula Evia (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Traversăm cu ferryboat-ul din portul
Glifa în Insula Evia și începem să descoperim secretele celei de-a doua insule ca mărime din Grecia. Prima oprire se
face la Mănăstirea Osio David, cunoscut pentru numeroasele minuni înfăptuite. Ulterior ne vom închina la moaștele Sf.
Ioan Rusul. Pe drumul de întors vom face o scurtă oprire pentru liniște sufletească la Mănăstirea Kato Xenia, unde se
află Brâul Maicii Domnului. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 21:30.
*Excursie la Waterland (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Waterland este unul dintre cele mai mari
parcuri acvatice de distracție din Europa, cu o suprafață totală de aproape 150.000 mp. Parcul cuprinde o asociere
deosebită de spații verzi, construcții destinate special distracției, terenuri de tenis și baschet. În acest loc minunat vă
puteți petrece ziua delectându-vă în oricare dintre variatele piscine cu valuri artificiale, cu hidromasaj, tobogane cu
apă, “Râul Rapid”, apoi puteți lua masa la unul dintre restaurantele sau fast food-urile din incintă, sau puteți savura
băutura preferata la una din numeroasele terase sau baruri. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 18:00.
*Shopping în Salonic (aproximativ 15 euro/adult, 10 euro/copil 5-11,99 ani): Excursia începe de dimineață cu un tur al
orașului pe cele mai elegante bulevarde – Egnatia, Nikis și Tsimiski, timp în care vom admira ruinele Arcului Triumfal al
Împăratului roman Galerius, Rotonda și Turnul Alb. Programul continuă cu vizita la Biserica Sfântului Dumitru,
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considerat protectorul orașului. În timpul liber pe care îl aveți la dispoziție, vă recomandăm să vă plimbați pe străzile
acestui oraș luminos și fermecător, unde puteți face cumpărături sau servi o cafea la malul mării.
*Seară grecească (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Vă invităm să participați la un program
artistic tradițional grecesc, unde veți putea savura mâncărurile și băuturile specifice acestei țări și mai mult decât atât
veți putea învață câțiva pași din dansurile tradiționale: sirtaki, zorba. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 00:30.
*Scufundări (aproximativ 50 euro/adult, 50 euro/copil 5-11,99 ani): Acum aveți ocazia să descoperiți adâncurile mării!
Cu ajutorul unui instructor calificat veți intra în tainele tehnicilor de scufundare. Echipați cu un costum special de
scafandru și înarmați cu informațiile teoretice, sunteți gata să vă aventurați într-una dintre cele mai frumoase și
memorabile experiențe din viața voastră. Aici, înconjurați de liniștea și culorile adâncului, aveți ocazia să admirați
îndeaproape exemplare ale florei și faunei marine mediteraneene de adâncime. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei
14:30.
Ziua 9. CĂTRE ROMÂNIA…
Dimineața se vor elibera camerele la ora 9:00, iar apoi puteți profita de un scurt program liber pentru ultimele
cumpărături. În jurul după-amiezii ne vom îmbarca și vom pleca spre România pe traseul Paralia Katerini - Nei Pori Promachonas - Kulata - Sofia - Ruse - Giurgiu - București.
Ziua 10. DIN NOU ACASĂ!
În cursul dimineții, în funcție de trafic, vom sosi în București.

Servicii incluse
Individual:
» 7 nopţi cazare în regim self-catering (conform tarife tabel);
» Asistenţă turistică pe perioada sejurului în limba română.
Autocar:
» Transport cu autocar clasificat pentru curse internaţionale (Supliment transport autocar din București 60 €/pers., NU
este aplicat tarifelor din tabel.);
» 7 nopţi cazare;
» Asistenţă turistică pe perioada sejurului.

Servicii neincluse
» Asigurarea medicală (aprox. 43 lei/persoană) sau asigurarea Travel (medicală+storno) (aprox. 79 lei/pers.);
» Taxa de stațiune/turistică (se achită la recepție, la check in);
» Taxele de intrare la obiectivele turistice și programele opționale;
» Alte taxe și cheltuieli personale.

Informatii utile
REDUCERI PENTRU ÎNSCRIERI TIMPURII
PROMO ROOMS până la 28.02.2019 – reducere 45%
(se aplică în cazul achitării unui avans de 50% la înscriere și diferența de 50% până pe 31.03.2019)
ULTRA FIRST MINUTE până la 31.12.2018 – reducere 40%
(se aplică în cazul achitării unui avans de 10% la înscriere, 40% până pe 31.12.2018 și diferența de 50% se achită până
pe 31.03.2019)
FIRST MINUTE până la 31.03.2019 – reducere 30%
(se aplică în cazul achitării unui avans de 30% la înscriere, 40% până pe 31.03.2019 și diferența de 30% se achită cu
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până la 30 de zile înaintea plecării)
VACANTA ÎN RATE până la 31.05.2019 – reducere 25%
(se aplică în cazul achitării unui avans de 25% la înscriere, 25% până pe 31.05.2019, 25 % se achită cu până la 60 de
zile înainte de plecare și diferența de 25% se achită cu până la 15 zile înainte de plecare)
REDUCERILE SE APLICĂ LA TARIFUL STANDARD (pachetul de bază fără alte taxe și suplimente)!!!
NU SE PERMIT ANULĂRI/MODIFICĂRI, penalizarea fiind de 100% din suma achitată.
Reducerile nu se cumulează cu alte oferte speciale și nu se aplică retroactiv pentru rezervările deja confirmate!
Studio Konstantinos 3chei
Localizare: Studio Christina Palace este situată la 200m de centrul stațiunii și la 150m de plaja publică (contra unei
cosumații de la bar se beneficieză de umbrele și șezlonguri gratuite). Tavernele, cafenelele și magazinle se află la
200m de unitatea de cazare.
Descriere: Christina Palace este un studio de categorie superioară, situat într-o frumoasă stațiune lângă mare, în
apropiere de Muntele Olimp. Studioul pune la dispoziția turiștilor camere confortabile și bine îngrijite.
Facilităţi unitate de cazare: Studioul are recepție 24/7, lift, curte interioară, parcare (gratuită - în limita locurilor
disponibile), grădină, grătar, sală pentru bagaje, toaletă comună la parter şi rampă pentru persoanele cu dizabilități.
Christina Palace acceptă animale de companie de talie mică.
Facilităţi camere:Camerele sunt prevăzute cu chicinetă cu hotă, frigider, baie cu duş, TV LCD, AC contra cost
(5€/zi/cameră care se achită la check in), Internet Wi-Fi GRATUIT. Toate camerele au balcon cu vedere la stradă.
Pe durata sejurului nu se asigură curățenia în camere. Se oferă prosoape la check in (care nu se schimbă pe durata
sejurului).
SUPLIMENTE
» Cameră single: 85 €;
» Demipensiune: 15 € /zi/pers;
» Mic dejun: 6 € /zi/pers(se servește la Hotel Katerina);
» Cină: 10 €/zi/pers. (se servește la taverna Kohili);
» Locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete): 5 €/pers/loc dacă se achită în agenție, 10 €/pers/loc dacă se achită
la autocar;
» Pentru sejur de 14 nopți se achită supliment transport autocar în valoare de 20 €/pers
REDUCERI
» Copil 0-11,99 ani gratuit, beneficiază de pat în cameră, achită 75 € transport (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi);
» Al doilea copil 0-11,99 ani achită 50% din tariful de adult la cazare, beneficiază de pat doar copilul plătitor (loc în
cameră dublă însoţit de 2 adulţi);
» Copil 12-17,99 ani achită 50% din tariful de adult la cazare, beneficiază de pat în cameră (loc în cameră dublă însoţit
de 2 adulţi);
» Pentru loc în TRIPLĂ reducere 20 €/pers din tariful de loc în cameră dublă (valabil doar pentru 3 adulţi plătitori).
» Reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplică doar la ofertele de Early Booking din tabelul de mai sus).
NOTA: Tarifele de mai sus sunt de persoană și sunt valabile pentru transport dus-întors. Orele de îmbarcare se
comunică odată cu transmiterea informării de plecare și pot suferi modificări (timpi de așteptare), în funcție de
condițiile de trafic și legăturile de transfer, atât la plecare cât si la întoarcere. Turiștii sunt rugați să se prezinte la locul
de întâlnire cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită. Grupul NU VA AȘTEPTA turiștii care întârzie la îmbarcare.
În funcție de mărimea grupului, transferurile din țară se efectuează cu autoturism, microbuz, minibus sau cu ajutorul
firmelor ce efectuează curse de linie!
ATENȚIE – Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare! Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de
participanți existenți pe ruta respectivă!
OBSERVATII:
- Începând cu 1 ianuarie 2018, în Grecia s-a introdus taxa turistică locală, cuprinsă între 0.5-4 EUR/noapte/cameră,
diferenţiată în funcție de clasificarea unităţilor de cazare. Taxa se va achita separat de către turişti, la faţa locului;
- Copiii neplătitori NU beneficiază de pat suplimentar (fac excepţie anumite unităţi de cazare);
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- Check in 14:00 / Check out 09:00;
- Fiecare turist are dreptul la o singură piesă de bagaj la cală;

diferite faţă de cele ocupate la dus, deoarce pot exista şi rezervări pentru sejururi duble sau, mijlocul de transport
alocat să nu fie acelaşi;
- Informarea de plecare va fi disponibilă cu 48 ore înainte de plecare;
- Fiind o cursă charter, debarcarea/îmbarcarea turiştilor la destinaţie se va stabili cu 1 zi înainte de plecare, în funcţie
de turiştii înscrişi pe fiecare staţiune.
- În cazul în care turiştii se vor prezenta la cazare într-un număr mai mare de persoane decât cel rezervat iniţial,
penalizarea va fi de 100 euro/pers/noapte (prezentarea voucherului la cazare este obligatorie).
INFO UTILE:
Studio
Studioul reprezintă unitatea de cazare formată din camere duble, triple şi/sau cvadruple, care oferă baie proprie şi
chicinetă utilată pentru prepararea micului dejun sau a diverse gustări (există excepţii unde chicineta este poziţionată
în afara camerei). Camerele studiourilor sunt, de regulă, mai spaţioase faţă de cele ale unităţilor de cazare standard.
Self-catering (Autogospodărire / Room-Only – doar cazare)
Studioul/vila nu asigură mesele, însă au în dotare chicinetă utilată cu minimul necesar și oferă posibilitatea de a vă
prepara diferite gustări/ceai/cafea. Unitățile care funcționează în regim de self-catering, nu asigură curățenia pe durata
sejurului, ci doar la sosire și la plecare (excepție făcând unitățile de cazare unde este specificat altceva), nu se dau
prosoape / cosumabile (săpun, hârtie igienică, saci de gunoi, detergent de vase etc.).
Chicinetă
Bucătărie de mici dimensiuni, utilată cu minimul necesar: chiuvetă, plită (cu maxim 2 ochiuri), frigider/răcitor (frigider
de dimensiuni mici fără congelator), tacâmuri, pahare/căni, oală/ibric. Chicineta NU se poate folosi pentru prepararea
mâncărurilor gătite, aceasta este exclusiv pentru a prepara ceva mai rapid (ceai/cafea, supe instant, legume, paste) în
niciun caz pentru prăjeli sau pentru a face mâncare care necesită mult timp de preparare și al cărei miros poate
deranja ceilalți turiști aflați în unitatea de cazare. Folosirea chicinetei pentru prăjeli (peşte, carne etc.) este strict
INTERZISĂ şi orice abatere de la această regulă poate fi penalizată de proprietarul unităţii de cazare. Unele unităţi de
cazare asigură bucătărie exterioară.
Clasificare unitate de cazare
Reprezintă o diferențiere din punct de vedere al calității serviciilor și facilităților oferite. Unitățile de cazare sunt
clasificate în funcție de legislația țării în care se află. În Grecia, studiourile/vilele sunt clasificate în chei, iar hotelurile și
aparthotelurile în stele. Numărul de stele/chei, diferă în funcție de fiecare unitate de cazare. Unitățile de cazare
EXCLUSIV Hello Holidays sunt vizitate și verificate de personalul agenției iar clasificarea acestora este confirmată de
agenție în funcție de serviciile şi facilitățile oferite de acestea, fiind semnalate cu simbolul “SOARE”.
*Promo Rooms
Camerele din oferta Promo Rooms sunt limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri
speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea
anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.),
pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

Tip proprietate
Vila

Tip masa
Self-service
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Tipuri servicii
Individual
Cazare
Insotitor de grup

Facilitati proprietate
Depozitare bagaje

Facilitati camera
Wifi
Baie
Balcon
Balcon in toate camerele
Baie privata
Dus

Tematica
Familie
Plaja
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