PROGRAM CHARTER AUTOCAR/INDIVIDUAL

Riviera Olimpului – Plaja sub soarele Zeilor
Reduceri de pana la 50%

Program

PLECARI
 In fiecare Vineri
PLECARI DIN
1. Cluj-Napoca – Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Lugoj – Caransebes – Resita –
Drobeta – Orsova – Voiteg
2. Sibiu – Caciulata–Calimanesti-Rm. Valcea
– Craiova – Balş – Slatina – Pitesti –
Bucuresti – Giurgiu
3. Targu Mures – Sighisoara – Brasov –
Predeal – Sinaia – Ploiesti - Bucuresti –
Giurgiu
4. Suceava – Piatra Neamt – Iasi – Roman –
Bacau – Adjud – Focsani – Ramnicu
Sarat – Buzau(Galati-Braila)–Urziceni –
Bucuresti – Giurgiu
5. Tulcea–Constanta – Bucuresti – Giurgiu
AVANS LA INSCRIERE
 Minim 30% - camera standard
 Minim 50% - camera best deal
TARIFUL INCLUDE
 7 nopţi cazare;
 Masa in functie de varianta de cazare
aleasă;
 Însoţitor de grup din partea agenţiei (la
autocar);
 Asistență turistică locală.
*Asistenta turistica este asigurata de
reprezentantii din destinatie si include
preluarea, insotirea si conducerea turistilor de
la punctul de sosire spre locul de cazare
(pentru turistii care opteaza pentru transport
autocar) sau spre vizitarea unui obiectiv
turistic. Precum si suport la destinatie, pe
durata sejurului, fiind in legatura directa cu
organizatorul.
TARIFUL NU INCLUDE
 Transport autocar;

 ZIUA 1-2 - Către Grecia...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la locul şi ora stabilite în diagrama de îmbarcări. Ne
îndreptăm spre Riviera Olimpului pe traseul ales şi în funcţie de oraşul de
îmbarcare. Pe timpul nopţii vom traversa Bulgaria. După amiază vom ajunge în
staţiune. Cazare Hotel/Vila.

 ZIUA 3 – 8 Vă propunem să participați la urmatoarele excursii opționale:
* Excursie la Atena: Vă invităm să descoperiţi capitala Greciei, Atena, într-un tur
panoramic, cu oprire pentru vizitarea Complexului Acropole - bijuterie a
arhitecturii antice, o plimbare prin oraşul vechi şi o scurtă oprire la Termopile.
* Excursie la muntele Olimp: Vă invităm să pătrundeţi în lumea legendară a celor
12 zei ai Olimpului, printr-un popas la refugiul Stavros (910m), de unde veţi putea
admira fermecătoarea panoramă a regiunii Pieria, între Marea Egee şi poalele
muntelui, apoi să coborâţi în oraşul Litochoro, pentru o plimbare plăcută pe
străzile pitoreşti ale “oraşului de piatră”.
* Excursie la Meteora: Vă invităm să descoperiţi aceste mănăstiri deosebite,
veritabile muzee bizantine, situate “între cer şi pământ”, în vârful unor stânci
gigantice, în formă de turnuri, unice în Europa. Trecerea prin oraşele Larissa,
Kalambaka şi Valea Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile complexului, vă vor
îmbogăţi spiritual şi cultural.
* Seară grecească: Vă invităm să participaţi la un program artistic tradiţional
grecesc, unde veţi putea savura mâncărurile şi băuturile specifice acestei ţări şi
mai mult decât atât veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile tradiţionale: sirtaki
şi zorba.
* Excursie la Waterland: Vă invităm să vă distraţi în acest parc acvatic situat la 18
km de Salonic, recomandat tuturor vârstelor. Aici veţi găsi tobogane de diferite
grade de dificultate, piscine cu valuri artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
multă, multă distracţie.
*Croazieră pe insula Skiathos - una dintre cele mai frumoase insule ale
Arhipelagului Sporadelor de Nord, o frumuseţe care a inspirat mulţi poeţi.
Croaziera include şi vizita oraşului Skiathos – capitala insulei.

 ZIUA 9 – Către România...
Dimineaţă program liber pentru ultimele cumpărături. După-amiază ne vom
îmbarca în vederea deplasării pe traseul Riviera Olimpului – Salonic – Promahonas
– Kulata – Sofia - România.

 ZIUA 10 - Din nou acasă !!!
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție de condițiile de trafic și de
formalitațile vamale.

 Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea
storno;
 Taxele de intrare la obiectivele turistice și
programe opţionale;
 Taxa hotelieră - se achită la recepție de
catre client. Aceasta diferă ȋn funcție de
clasificarea hotelului și destinație. Mai
multe detalii ȋn agenție);
 Alte taxe şi cheltuieli personale.
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FORMALITATI
Documentele necesare şi condiţiile în care
cetăţenii români pot călători în străinătate,
diferă în funcţie de ţară, de destinaţie şi/sau
de tranzit, neexistând o regulă general
valabilă. Totodată, în anumite situaţii, este
necesară
îndeplinirea
unor
condiţii
suplimentare pentru a fi posibilă părăsirea
teritoriului României de către cetăţenii
români (minori, interzişi, sub supraveghere
sau control judiciar, etc.).
În consecinţă, Christian Tour recomandă
tuturor turiştilor săi să se informeze în
legătură cu toate documentele necesare, vize,
aprobări sau orice alte condiţii ce sunt
necesare pentru realizarea călătoriei lor, la
Ministerul
Afacerilor
Externe
(Aleea
Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti – tel. +40
21 319.21.08 sau +40 21 319.21.25), putând fi
consultat şi website-ul acestui minister la
adresa: www.mae.ro/travel-conditions . De
asemenea, informaţii relevante pot fi obţinute
şi de la Poliţia de Frontieră Română
(Bucureşti, Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector
6, - telefon: 021.316.25.98 / 021.318.25.98),
inclusiv accesând website-ul acestei instituţii:
www.politiadefrontiera.ro .
Christian Tour depune eforturi pentru a
furniza turiştilor informaţii actualizate, în
funcţie de specificul călătoriei turistice, însă
nu îşi asumă nicio răspundere faţă de turiştii
care din cauza neîndeplinirii condiţiilor de
călătorie sau nedeţinerii documentelor
necesare, nu pot părăsi teritoriul României
sau nu pot efectua călătoria turistică.
Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 ani
trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții:
să călătorească cu cel puțin un adult însoțitor,
să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau
al părintelui care nu-i însoțește) legalizat la
notariat. Adultul care îi însoțește, în cazul în
care nu este unul dintre părinti, trebuie să
aibă cazier judiciar pe care să îl prezinte la
frontieră.
Nu sunt obligatorii asigurarea medicală de
călătorie și asigurarea storno însa agenția vă
recomandă să le aveți.
BINE DE STIUT
Autocarele agenţiei sunt cele mai moderne
din industria turistică, toate clasificate la 3*,
echipate cu sistem audio-video, aer
condiţionat, scaune rabatabile.
Turiştii se vor prezenţa la locul de îmbarcare
cu cel puţin jumătate de oră mai devreme faţă
de orele de plecare menţionate.
Pentru plecările din ţară pot apărea întârzieri
pe traseu din diverse motive care nu ţin de
agenţia noastră (trafic).
Aşezarea în autocar va fi realizată de către
ghidul însoţitor conform diagramelor de
îmbarcare (în funcţie de ordinea înscrierii
turiştilor în agenţie).
Autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
Clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara respectivă.
Cazarea începe cu ora 14.00 în prima zi de
sejur iar eliberarea camerelor se va face în
funcţie de regulamentul intern al fiecărei
unităţi de cazare, în jurul orelor 09.00.
Agenția nu face partaje la cazare.

Detalii imbarcare Transport Autocar
Târgu Mureṣ

14:15

Intrare parcare Mall Promenada

Sighişoara

15:30

Parcare Penny Market

Braṣov

17:30

Parcare Hotel Cubix

Predeal

18:15

Gară CFR Predeal

Sinaia

19:00

Gară CFR Sinaia

Ploieşti

20:00

București

22:30

Petrom Metro
Central Bus Station Bucharest - Sos. Orhideelor nr.49 (situat
in spatele Autogarii IDM, vis-à-vis si de Magazinul IDM si Gara
Basarab (acces dinspre Sos. Orhideelor/Pod Basarab)

Suceava****

12:30

Hotel Bucovina

Piatra Neamṭ****

14:50

Hotel Central

Iaṣi

14:00

Carrefour, Str.Arcu 29

Roman

15:30

Gară CFR Roman

Bacău

16:15

Parcarea Stadionului Municipal

Adjud

17:15

Parcare OMV

Focṣani

18:00

Benzinăria Mol

Râmnicu Sărat

18:40

Benzinăria Petrom

Buzău

19:10

Petrom Vamă

Urziceni

20:05

Parcare Lukoil – sens giratoriu

Galaṭi

17:30

McDonald's

Brăila

18:00

Hotel Traian

Constanṭa

18:00

Parcare Crimbogaz - lângă LIDL, pe Bdul I.C. Brătianu

Tulcea

17:00

Parcare Hotel Esplanada

Sibiu*

16:30

Parcare Muzeul de Stiinte Naturale

Râmnicu Vâlcea*

18:15

Sala Sporturilor Traian

Pitești*

19:30

Parcare Hotel Muntenia

Craiova*

17:00

Benzinaria Rompetrol, Bd Decebal nr. 85

Balş*

17:30

Monumentul Eroilor - în Centru

Slatina*

18:00

Benzinăria Lukoil - ieşire spre CR, podul Oltului

Cluj Napoca**

10:00

Sala Sporturilor Horia Demian

Oradea

13:00

Jumbo (ieșire Arad)

Arad

16:00

OMV - dinspre Timişoara

Timiṣoara (ieșire Belgrad)

17:00

Gaz Prom / Auchan - Aradului

Deva**

13:00

Benzinăria Petrom

Lugoj**

15:00

Benzinăria OMV (intrare dinspre Timişoara)

Drobeta Turnu Severin***

13:30

Benzinaria Mol – Bd. Tudor Vladimirescu

Orṣova***

14:00

Gară

Caransebeş***

16:00

OMV - dinspre Lugoj

Reșiṭa***

17:00

Benzinăria Petrom

Voiteg

18:00

Popas Voiteg

* Transfer Bucuresti; ** Transfer Timisoara; *** Transfer Voiteg; **** Transfer Bacău
*Transferurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane;
*Ieșirea din Romania se face prin punctul de frontieră Moravița (pentru ruta de Timisoara).
OBSERVAȚII
- Orele sunt informative și pot suferi modificări în funcție de trafic;
- Turiștii sunt rugați să se prezinte la locul de întȃlnire cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită;
- Transferurile se efectuează cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, în funcție de mărimea grupului;
- Distribuirea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierii.
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Hotel Apartments Alexander – Self catering
OBSERVAȚII
Copiii care au gratuitate la cazare nu
beneficiaza de pat!
CONDIȚII DE PLATĂ
Camere Standard
Reducerile sunt valabile pentru plata:
30% avans la inscriere; restul pana la
75% la expirarea perioadei de EB; 25%
cu 21 de zile inainte de check-in.
Camere Best Deal
Reducerile sunt valabile pentru plata
unui avans de minim 50% la înscriere,
restul de plată pȃnă la expirarea
perioadei de Early Booking.
Rezervările efectuate în perioada de
first minute/early booking nu permit
modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la pachetul
de bază, acestea nu se aplică la taxe
sau suplimente.

Hotel Apartments Alexander este o proprietate de familie, foarte bine intreținută,
cu renovare la fiecare început de sezon.
 Localizare
Este situat în stațiunea Paralia Katerini, la 150 m distanță de plajă. Distanța până la
cel mai apropiat aeroport este de 100 km.
 Facilitățile hotelului
Hotelul dispune de recepție, terasă, salon-lobby. În imediata vecinătate se află
magazine de unde vă puteți aproviziona la prețuri foarte bune, iar în stațiune se
găsesc nenumarate restaurante, taverne și baruri.
Hotelul oferă servicii de self-catering ; Self-catering: Auto-gospodărire (fără
servicii de masă și întreținere). Opţional se poate alege una din variantele de masă:
mic dejun, prânz sau cină, mese care se vor servi la tavernă.
 Facilitățile camerelor
Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, TV, minifrigider (gratuit), chicinetă
dotată cu veselă necesară, aer condiționat (opțional, 5 euro/ cameră/ zi), balcon
sau terasă. Camerele au o suprafață de 17-20 mp. Prosoapele nu sunt incluse.
Tip camere: Standard – hotel app. Alexander este situat pe 3 etaje. Posibilitate
cazare in camere pana la 3 persoane.
 Plaja
Plaja publică este lată, cu nisip fin, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și
umbrelele sunt contra cost (aproximativ 3 euro/persoană/zi).

TRANSPORT

PLECĂRI

STANDARD
Loc în DBL
Standard

Supliment transport autocar din București 55 €/pers.
Plecări cu autocar în fiecare Vineri;
Intrare la cazare in fiecare Sâmbătă.
Loc în DBL
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
REDUCERE 40%
REDUCERE 30%
SPO
până la 31.03
până la 31.05
In limita locurilor
disponibile
19 €
22 €
23 €
39 €
46 €
49 €
59 €
69 €
74 €
79 €
92 €
98 €
95 €
111 €
119 €
99 €
116 €
124 €
119 €
139 €
149 €
131 €
153 €
164 €

04.05, 11.05**
31 €
21.09, 28.09
65 €
18.05, 14.09
99 €
25.05
131 €
07.09
159 €
01.06, 08.06, 15.06
165 €
22.06
199 €
29.06, 06.07, 31.08
219 €
13.07, 20.07, 27.07, 03.08,
264 €
158 €
185 €
10.08, 17.08, 24.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană*
Supliment SGL*
80 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 plăteşte transportul.

198 €

* Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
**Transport autocar obligatoriu.
Timişoara, Voiteg – 55 €; Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, Pitești - 65 €; Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea,
Slatina, Arad, Reșița - 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat, Galați, Craiova, Balş, Oradea, Lugoj, Orșova, Caransebeş - 75 €; Târgu
Mureş, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Deva, Drobeta Turnu Severin - 80 €; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Constanța, Sibiu,
Caciulata, Calimanesti - 85 €; Piatra Neamț - 90 €; Suceava - 95 €. Taxa de stațiune – se achită la recepție de catre client.
Aceasta diferă ȋn funcție de clasificarea hotelului și destinație. Mai multe detalii ȋn agenție.
OPTIONAL:
•Supliment mic dejun: 5 €/pers./zi;
•Supliment cină: 8 €/pers./zi;
•Supliment demipensiune : 12 €/pers./zi;
•Supliment pensiune completă: 18 €/pers./zi.
Mesele sunt servite la tavernă.
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Hotel Apartments Alexander – Self catering

TRANSPORT

PLECĂRI

BEST DEAL
Loc în DBL
Best Deal

Supliment transport autocar din București 55 €/pers.
Plecări cu autocar în fiecare Vineri;
Intrare la cazare in fiecare Sâmbătă.
Loc în DBL Best Deal Loc în DBL Best Deal Loc în DBL Best Deal
cu REDUCERE 50%
cu REDUCERE 40%
SPO
până la 28.02
până la 30.04
In limita locurilor
disponibile
16 €
19 €
22 €
33 €
39 €
46 €
50 €
59 €
69 €
66 €
79 €
92 €
83 €
99 €
116 €
85 €
101 €
118 €
100 €
119 €
139 €
113 €
135 €
158 €
118 €
141 €
165 €

04.05, 11.05**
31 €
21.09, 28.09
65 €
18.05, 14.09
99 €
25.05
131 €
01.06, 08.06, 15.06
165 €
07.09
169 €
22.06, 29.06
199 €
31.08
225 €
06.07, 24.08
235 €
13.07, 20.07, 27.07, 03.08,
264 €
132 €
158 €
10.08, 17.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană*
Supliment SGL*
80 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 plăteşte transportul.

185 €

* Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
**Transport autocar obligatoriu.
Timişoara, Voiteg – 55 €; Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, Pitești - 65 €; Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea,
Slatina, Arad, Reșița - 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat, Galați, Craiova, Balş, Oradea, Lugoj, Orșova, Caransebeş - 75 €; Târgu
Mureş, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Deva, Drobeta Turnu Severin - 80 €; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Constanța, Sibiu,
Caciulata, Calimanesti - 85 €; Piatra Neamț - 90 €; Suceava - 95 €. Taxa de stațiune – se achită la recepție de catre client.
Aceasta diferă ȋn funcție de clasificarea hotelului și destinație. Mai multe detalii ȋn agenție.
OPTIONAL:
•Supliment mic dejun: 5 €/pers./zi;
•Supliment cină: 8 €/pers./zi;
•Supliment demipensiune : 12 €/pers./zi;
•Supliment pensiune completă: 18 €/pers./zi.
Mesele sunt servite la tavernă.

Program informativ. Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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