
Grecia Vara 2023 
PARALIA KATERINI   

Paralia Katerini este cea mai cunoscută si vizitată staţiune din nordul Greciei, situata la 
circa 75 de km sud de Salonic. Staţiunea oferă posibilităţi de distracţii diverse, începând cu cele 
dedicate amatorilor de sport (sporturi nautice, sporturi de plajă, biciclete, ATV etc.) până la cele 
dedicate amatorilor de distracţii nocturne in numeroasele cluburi şi discoteci. Nu în ultimul rând, 
staţiunea este potrivită doamnelor amatoare de shopping sau gurmanzilor care doresc sa savureze 
mâncarea grecească în una dintre numeroasele taverne. 

Staţiuneaesterecomandatătuturorcategoriilor de vârsteşiinterese. Plaja din zonă de nord a 
ParalieiKaterini, precum şicea din sudulstaţiuniiestefoartelargă, ajungândpâna la 100 m lăţime de 
nisip fin, întimpceapaestefoartecuratăşipotrivităchiarşipentrucopii.  

VILA DIANA 3*** | VILA AEGEON 3*** 

� Vile de 3*, la 150 m de plajă şi de o calitate excelentă. 
� Dispun de camere duble, camere triple şi camere de 4 locuri, dispuse pe 2 etaje. 
� Toate camerele oferă următorul nivel de confort: baie proprie cu dus, chicinetă compusă 

din plită electrică, chiuvetă, frigider, aparat de cafea, hotă şi dulap cu veselă, TV Saat, aer 
condiţionat (opțional, contra cost), balcon, internet wireless. 

Tarife 7/10 nopți cazare și transport autocar / persoană / exprimate în euro 

Data primei cazări în Grecia Tarif EARLY BOOKING Tarif Standard 
  2 pers. 3 pers. 4 pers 2 pers. 3 pers. 4 pers. 

04.06.2023 (10 nopți) 230 225 220 240 235 230 
14.06.2023 (10 nopți) 250 245 240 260 255 250 

24.06.2023 210 205 200 220 215 210 
01.07.2023 210 205 200 220 215 210 
08.07.2023 220 215 210 230 225 220 
15.07.2023 230 225 220 240 235 230 
22.07.2023 240 235 230 250 245 240 
29.07.2023 240 235 230 250 245 240 
05.08.2023 240 235 230 250 245 240 
12.08.2023 250 245 240 260 255 250 
19.08.2023 240 235 230 250 245 240 
26.08.2023 230 225 220 240 235 230 

02.09.2023 (10 nopți) 250 245 240 260 255 250 
12.09.2023 (10 nopți) 240 235 230 250 245 240 
22.09.2023 (7 nopți) 185 180 175 195 190 185 

NOTĂ: Tarifele sunt dinamice și pot suferi modificări! 

!Perioadele de mai sus reprezintă data începerii sejurului,  
plecarea din România se face cu o zi înainte! 

 
SERVICII INCLUSE: transport autocar, cazare 7/10 nopți la vilă.  
 
 
SERVICII NEINCLUSE: Taxa de stațiune + AsistențaTuristică 5 euro/pers/sejur de 7 
nopțiși 8 euro/pers/sejur de 10 nopți(se plătește la fața locului),aer condiționat (5 
euro/camera/zi la Vila Diana, 7 euro/cameră/zi la Vila Aegeon -opțional), excursiile opționale, 
alte cheltuieli personale. 
 
 
 
 
 



REDUCERI 

Copil 0-5 ani:fără pat încameră- gratuit, dar plătește transport 85 euro 

Minori 0-14 ani: cu pat încameră, reducere 30 euro din tariful final (reducere valabilă cu minim 
doi adulți în cameră). 

A doua săptămână de cazare :Reducere 20 euro din tariful final. 

Supliment cameră single: 75 euro/persoană 
 
 

INFORMAȚII  PRECONTRACTUALE 
 

CONDIȚII DE PLATĂ 
 
Tarife EARLY BOOKING – valabile până la 31.03.2023!  
Se achită astfel:  
- 50 euro / persoană la înscriere 
- diferența până la 31.03.2023 
 
Tarife STANDARD  
- 50 euro / persoană la înscriere 
- diferența cu până la 30 de zile înainte de data plecării 
 
PENALIZĂRI ÎN CAZ DE RENUNȚARE  
 
În cazul în care la data plecării este instituită stare de urgență, sunt închise granițele și astfel 
agenția organizatoare se află în imposibilitatea de a presta serviciile conform contractului de 
comercializare, călătorilor li se oferă următoarele variante: 

 
- Optarea pentru o altă dată de plecare la același tarif 

- Solicitarea de voucher care va putea fi folosit pentru orice produs marca Blue Travel 

- Restituirea sumelor achitate 

În cazul în care călătorul renunță la contractul de comercializare a produselor turistice din orice 
motiv, acesta datorează agenției organizatoare următoarele penalități: 

a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face de la momentul 
încheierii contractului și până la 30 de zile calendaristice înainte de data plecării. 

b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 16-30 zile 
calendaristice înainte de data plecării; 

c) 100 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai puțin de 16 zile 
calendaristice înainte de data plecării. 

Notă: Pentru a evita eventuale penalități în caz de renunțare, agenția organizatoare va recomanda 
încheierea unei asigurări storno care va asigura acoperirea costurilor în caz ca sunteți nevoiți să 
renuntați din motiv de boală aparută brusc, deces în familie, îmbolnavirea cu Covid, accidente, etc. 

 

INFORMAȚII REFERITOARE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI TRASEU 
 

Transportul se va asigura cu autocare corespunzătoare, care vor oferi confortul conform 
normelor în vigoare (aer condiționat, încălzire, stație audio-video, scaune rabatabile), precum și 
respectândl egislația în vigoare. Transportul se va realiza pe ruta Romania – Bulgaria – Grecia 



(ParaliaKaterini). Din Cluj-Napoca, plecarea se va face în jurul orei 11:00, însa traseul șil ocul de 
pornire depinde de locul de proveniență al călătorilor înscriși. 

Detaliile de îmbarcare, ora şil ocul de plecare, numărul de înmatriculare al autocarului, 
numele şi numărul persoanei de contact, se vor anunţa în scris cu 2 zile înainte de plecare. Agenţia 
Blue Travel îsi rezervă dreptul de a modifica ora şi locul de îmbarcare în funcţie de componenţa 
grupului care se va îmbarca. Încazul în care nu se îndeplinește numărul minim de persoane pentru 
transport direct cu autocarul dintr-un oraș aflat în prezenta ofertă, agenția își rezervă dreptul de a 
organiza transfer cu microbuz/autoturism (respectând normele legislative în vigoare)până la 
punctul de îmbarcare al grupului la autocar (cel mai apropiat oraș de pe ruta autocarului) și se va 
finaliza în săptămâna plecării. 

Călătorii sunt rugați să se prezinte la locul de îmbarcare cu aproximativ 15-20 de minute 
înainte de ora comunicată. 

Locurile în autocar se alocă în ordinea înscrierilor, cei care doresc loc preferențial, achită o 
taxă de 10 euro/persoană (primele 3 banchete). Agenţia îsi rezervă dreptul de a schimba 
autocarul contractat în cazul în care starea tehnică a acestuia nu este corespunzătoare pentru 
efectuarea cursei. În cazul în care autocarul a fosts chimbat, se poate modifica numerotarea 
locurilor în funcţie de diagrama noului autocar. În cazul persoanelor care optează pentru sejur 
dublu, agenția nu asigură că persoanele vor avea aceleași locuri și la retur. 

Călătorii au obligația de a menține curățenia în mijlocul de transport, nu este permis 
fumatul, consumul de băuturi alcoolice și produse alimentare. 

Călătorii au obligația de a avea un comportament civilizat care să nu afecteze buna 
desfășurare a programului, în cazul în care aceștia prezintă un comportament fizic sau verbal 
agresiv, agenția are dreptul de a apela la autoritățile locale sau, dacă este absolut necesar, aceștia 
pot fi excluși din grup în baza unui proces verbal semnat de către ceilalți călători. 

 
INFORMAȚII REFERITOARE LA CAZARE 

Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund normelor locale de clasificare. 

Cazarea se face în regim de self-catering în conformitate cu descrierea fiecărei vile, aerul 
condiționat nu este inclus înpreț. Vilele nu oferă prosoape, pe perioada  sejurului nu se oferă 
servicii de curățenie. 

Intrarea în camere se face dupa ora 14:00, eliberarea camerelor se face la ora 09:00. 

Returul spre casa se face aproximativ la ora 14:00 (Ghidul local va anunța detaliile legate 
de retur cu o zi înainte). 

În cazul în care, din diverse motive, cazarea nu este făcută la unitatea de cazare 
specificată în program, agenţiei îi revine datoria de a caza călătorii în condiții similare cu cele 
contractate. 

Persoanele care călătoresc singure, pot opta pentru camera single sau pentru partaj. În 
cazul în care optează pentru cameră single, trebuie să achite suplimentul pentru cameră single 
care este specificat în ofertă. În cazul în care optează pentru partaj, însă nu se găsește partaj până 
la finalizarea termenului de înscriere, călătorul trebuie să achite suplimentul pentru cameră single. 
În cazul partajului, agenția nu este responsabilă pentru eventualele neînțelegeri apărute. 

În cazul în care călătorii au cerințe speciale legate de amplasarea camerelor sau a aspectul 
acestora, acest nu se confirmă de către agenție numai în măsura posibilităților. 

Reducerea pentru copil este valabilă numai dacă acesta este cazat cu 2 adulți în cameră. 

 



INFORMAȚII  REFERITOARE  LA  EXCURSIILE  OPȚIONALE 

Informaţiile privind excursiile opţionale sunt informative:zilele și tarifele vor fi furnizate de 
către agenţia parteneră din Grecia, în ziua sosirii.  

Eventualele reclamaţii ce fac referire la buna desfășurare a excursiilor opţionale se vor face 
direct la agenția parteneră de oarece agenţia noastră nu este responsabilă de organizarea şi buna 
desfăşurare a acestora. 
 

DISPOZIȚII  FINALE 
 

Documente de călătorie: carte de identitate valabilă sau pașaport.  
Agenția își rezervă dreptul de a modifica programul, cu informarea prealabilă a 

călătorilorsau a partenerilor. 
Călătorii trebuie să se asigure că dețin toate documentele necesare pentru trecerea 

frontierei, Agenția Organizatoare nu este răspunzatoare în cazul in care autoritatile nu permit 
accesul calatorului. Informații oficiale pe www.mae.ro și www.politiadefrontiera.ro 

Cetățenii români minori pot ieși din țară numai însoțiți în baza documentului de călătorie 
individual, pașaport sau carte de identitate (minori peste 14 ani) numai însoțiți, cu acordul 
părinților ori al reprezentanților legali, informații complete pe www.politiadefrontiera.ro. 

Călătorii au obligația de a respecta toate măsurile impuse atât de Romania, cât și de țările 
de tranzit și destinație. 
 
Condiții de călătorie conform Ministerului Afacerilor Externe valabile la data călătoriei! 
https://www.mae.ro/travel-conditions/3701 
 
 
 
 

Agenţia este obligată să informeze călătorii asupra acestor informații. 

În cazul în care călătorii refuză să semneze ‘’NOTA’’ aceștia nu vor fi înscriși 
pentru programul Grecia Vara 2023. Această notă a fost imprimată în 2 exemplare 
identice, semnate în original de către client cât şi de agenţia vânzătoare, 1 exemplarp 
entru fiecare parte ! 

Acest document reprezintă o anexă la Contractul de comercializare a pachetelor 
turistice! 
 

 

 

 
 


