
Grecia Vara 2018 
 

SEJUR  PARALIA  KATERINI- PERLA RIVIEREI 

OLIMPULUI 
24.08- 02.09.2018   - 7 nopti          

 
DESPRE PARALIA  KATERINI : 
Paralia Katerini este cea mai cunoscuta si vizitata statiune din nordul Greciei la circa 75 de km sud de Salonic. 
Statiunea ofera posibilitati de distractii diverse, incepand cu cele dedicate amatorilor de sport (sporturi nautice, 
sporturi de plaja, biciclete, ATV etc.) pana la cele dedicate amatorilor de distractii nocturne in numeroasele 
cluburi si discoteci. Nu in ultimul rand statiunea este potrivita doamnelor amatoare de shopping sau gurmanzilor 
care doresc sa savureze mancarea greceasca in una dintre numeroasele taverne. 
Statiunea este recomandata tuturor categoriilor de varste si interese. Plaja din zona de nord a Paraliei Katerini 
precum si cea din sudul statiunii este foarte larga, ajungand pana la 100 m latime de nisip fin, in timp ce apa este 
foarte curata si potrivita chiar si pentru copii. 
 
PROGRAMUL EXCURSIEI: 
Ziua 1: ( 24.08.2018 )  Plecare din Oradea din  Parcarea de la Casa de Cultura la ora 15:00 spre Grecia. 
Traseu : Oradea-Timisoara – Moravita - Belgrad – Nis – Sofia - Promahonas – Salonic – Paralia. 
Se calatoreste noaptea. 
Ziua 2: (25.08.2018)  Sosire în Grecia staţiunea Paralia ,dimineata, în funcţie de formalităţile vamale. Cazarea în 
vilă se face începând cu ora 12:00. 
Ziua 3 - 8: (26.08- 31.08.2018) Timp liber pentru plajă, distracţie, cumpărături, relaxare sau programe opţionale: 
Atena, Athos, Meteora, Salonic, Insula Skiathos, Waterland, Muntele Olimp, Insula Evia sau Seara Grecească. 
Ziua 9 . (01.09.2018 ) Eliberarea camerelor în jurul orei 9:00. Plecare spre România ,cu o  scurta oprire la 
Salonic, capitala Macedoniei unde vom face un tur panoramic al orasului : Arcul lui Galerius, Rotonda, Piata 
Aristotelus, Turnul Alb, Biserica Sfantul Dumitru. (Aproximativ 2 ore.) Continuarea traseului spre Romania. 
Se calatoreste noaptea. 
Ziua 10: (02.09.2018) Sosire în ţară în funcţie de formalităţile vamale şi trafic. 
__________________________________________________________________________________________ 
Vila  PELAGOS 3* si Vila SAVIDIS  3*  

Vile de 3* situate in zona de vile noi din Paralia.  Dotate cu chicineta, balcon, AC, WiFi gratuit în întreaga 
proprietate. Camerele au TV  cu canale prin satelit si balcon privat. Există si chicinetă, utilată cu un cuptor cu 
microunde. De asemenea, oaspeții au la dispoziție frigider si plită, precum si fierbător de apă. Sunt oferite 
prosoape.La 50 de metri există un centru sportiv, cu terenuri de baschet si de tenis. În apropiere se află un 
supermarket si o brutărie. Orasul  Katerini este la 4 km, iar aeroportul din Salonic se găseste la 70 km de 
proprietate. - Camere:  studiouri duble si  studiouri triple si quadruple  

  Tarif 7 nopti cazare si transport autocar (euro)/persoana.  
Tarif / pers Perioada  

 in camera dubla / tripla  
24.08-02.09.2018  195  euro / pers in dubla 

185  euro / pers in tripla 
 



 
* pret calculat la un grup de 45 persoane. 
Suplimentar 10 Euro/pers. la un grup de 40 pers. 
Suplimentar 25 Euro /pers. la un grup de 30 pers. 
 
Servicii incluse:   
- Transport autocar modern 3* 
- 7 nopti cazare in vila 3*. Vila Pelagos si Vila Savidis  
- insotitor de grup  
- asistenta turistica in limba romana. 
 
Servicii neincluse: 
Aer condiţionat (5 EURO/zi / cameră), plătit la faţa locului  
- asiguare medicală  sau card CAS  
-excursii optionale. 
 - taxa hoteliera = 3,5 euro / camera / 7 nopti  
 
 
Imbarcări din oraşele: ORADEA, ARAD, TIMIŞOARA,  
 
Transport asigurat cu autocar licenţiat de 3*.Dotări: scaune rabatabile, AC, TV 
Taxa de rezervare a unui loc special in autocar 5euro/persoană. 
 
 
NOTĂ 
1. Conditii plata:-30 % avans la inscriere(plata avansului constituie rezervare ferma) 
-rest de plata cu 21 de zile inainte de plecare 
Penalizari in caz de renuntare: 
1. 20% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte 
de data plecării; 
2. 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data 
plecării; 
3.100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de 
plecare sau pentru 
neprezentarea la program. 
2. Informaţiile privind excursiile opţionale sunt informative; zilele si tarifele vor fi furnizate de către agenţia 
parteneră in ziua sosirii. Eventualele reclamaţii ce fac referire la bună desfasurare a excursiilor opţionale se vor 
face direct la agentia parteneră deoarece agenţia noastră nu este responsabilă de organizarea şi buna 
desfăşurare a acestora. 
3.Pachetele turistice se pot plăti si in lei la cursul BNR din data efectuării plăţii +2% - coeficient de risc valutar. 
4. Programul excursiei poate fi modificat de către conducătorul grupului in situaţii excepţionale. 
5. Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund normelor locale de clasificare. 
6. În cazul în care cazarea nu este facută la unitatea de cazare specificată în program, agenţiei îi revine datoria 
de a caza turiştii in conditii similare cu cele contractate. 
7. Detalii de îmbarcare, ora şi locul de plecare, numărul de înmatriculare al autocarului, numele şi numărul de 
telefon al ghidului se vor anunţa în scris, adică cu 2 zile înainte de plecare. Agenţia OASIS îsi rezervă dreptul de a 
modifica ora şi locul de îmbarcare în funcţie de componenţa grupului care se va imbarca. In cazul in care nu se 
indeplineste numarul minim de persoane pentru transport direct cu autocarul dintr-un oras aflat in oferta 
atasata, agentia isi rezerva dreptul de a organiza transfer cu microbuz/ autoturism (respectand normele 
legislative in vigoare) pana la punctul de imbarcare al grupului la autocar (cel mai apropiat oras de pe ruta 
autocarului) si se va finaliza  in saptămâna plecării. 
8. Aşezarea în autocar se va face în ordinea turiştilor înscrisi pentru programul de mai sus.  
 


