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GRECIA PARALIA  KATERINI 2015 
CHARTER AUTOCAR  - PLECĂRI ÎN FIECARE VINERI  

(cu exceptia sejururilor de 9 si 10 nopti) 

EARLY BOOKING – valabil pană la data de 28.02.2015 
Ziua 1: Plecare pe traseul  BAIA MARE – SATU  MARE – ZALAU - DEJ - CLUJ  NAPOCA – TURDA – 
CAMPIA TURZII – LUDUS – TARGU  MURES – TARNAVENI – MEDIAS - ALBA IULIA – SIBIU - 
BUCUREŞTI – GIURGIU - PARALIA KATERINI.  
Ziua 2: În cursul dimineŃii vom ajunge în staŃiunea Paralia Katerini. Cazarea se va efectua  începând cu ora 
14:00 . 
Ziua 3 – 8:  SEJUR PARALIA KATERINI  
În aceste zile vă puteŃi relaxa pe însorita plajă a staŃiunii, sau puteŃi participa la excursii opŃionale: 
 *  Atena * Muntele Olimp * Meteora  * Seara grecească  * Waterland sau Salonic  * Edessa – Pozar   
 * Skiathos  * Evia  * Scuba diving 
Ziua 9: DimineaŃa se vor elibera camerele la ora 9:00, iar apoi se va profita de un program liber pentru ultimele 
cumpărături. La orele 14.00 - 15:00  ne vom îmbarca în vederea deplasării spre casă,   ora exactă fiind comunicată de 
către reprezentanŃii locali. 
Ziua 10: DIN NOU ACASĂ!!! În cursul dimineŃii, în funcŃie de trafic, vom sosi acasă. 

Vila Golden Beach - confort superior  - 
Paralia Katerini  

Hotel - Studio San Giorgio - confort 
standard - Paralia Katerini 
                          PISCINA !!!  

Amplasata in centrul statiunii, la cca 150 m de plajă camere 

mobilate modern, balcoane spatioase, internet wireless 

gratuit, lift, programe TV romanesti,  proprietar foarte amabil, 

incapere pentru bagaje si baie cu dus disponibile in ziua 

plecarii. Camere: studiouri de  2, 3 sau 4 persoane dotate cu  tv , 

aer condiţionat (contra cost – 5 euro/camera/noapte), baie 

proprie wc/duş, o hârtie igienică,  bucătărie – chicinetă echipată 

cu frigider, plită, veselă, tacâmuri, balcon sau terasa. Optional se 

poate asigura masa la un restaurant din apropiere: mic dejun – 4 

euro/persoana/zi si cina 8 euro/persoana/zi. 

      

         

Este localizat vis-a-vis de magazinul “Lidl”. Marea Egee 

este la doar 200 m, unde veti întâlni o plajă cu nisip fin şi 

curat, cu intrare lină în mare. Camerele: studiouri 

confortabile pentru  2, 3, 4  persoane, dotate cu tv,  

prosoape,  aer condiţionat   (contra cost - 5 euro / cameră 

/ noapte ), baie proprie cu wc/ duş, o hârtie igienică,  

balcon, bucătărie  cu chicinetă , frigider, plită, veselă, 

tacâmuri. Opţional: se poate asigura masa :  mic dejun  4 

euro / persoană / zi şi cina 8 euro / pers. / zi. Facilităţi: vila 

dispune la parter de recepţie, lobby - bar, cameră de 

bagaje, baie cu duş, disponibile în ziua plecării. Internet 

wireless gratuit , lift şi o curte interioară cu piscină. 
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Data de plecare 
   2015 

Tarif 
normal / 
persona 
in camera 
DUBLA 

Tarif /persona in 
 camera DUBLA  
EARLY 
 BOOKING  

Tarif 
normal / 
persona 
in camera 
TRIPLA 

Tarif /persona in 
 camera 
TRIPLA   
EARLY  
BOOKING 

Tarif 
normal / 
persona 
 in 
camera 
QVPL  

Tarif /persona 
 in camera  
QVPL  
EARLY  
BOOKING  

20.05.2015  

 10 nopti 

160 € 135 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

150 € 125 €-31.12.2014 
135 €-31.01.2015 
145 €-28.02.2015 

140 € 115 €-31.12.2014 
125 €-31.01.2015 
130 €-28.02.2015 

30.05.2015  10 

nopti 

170 € 145 €-31.12.2014 
150 €-31.01.2015 
155 €-28.02.2015 

160 € 135 €-31.12.2014 
140 €-31.01.2015 
145 €-28.02.2015 

150 € 125 €-31.12.2014 
130 €-31.01.2015 
135 €-28.02.2015 

09.06.2015  10 

nopti 

185 € 155 €-31.12.2014 
160 €-31.01.2015 
165 €-28.02.2015 

175 € 150 €-31.12.2014 
155 €-31.01.2015 
160 €-28.02.2015 

165 € 140 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

19.06.2015;    

26.06.2015   7 

nopti 

170 € 140 €-31.12.2014 
150 €-31.01.2015 
160 €-28.02.2015 

160 € 135 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

150 € 125 €-31.12.2014 
130 €-31.01.2015 
135 €-28.02.2015 

03.07.2015; 

10.07.2015:   7 

nopti 

180 € 150 €-31.12.2014 
160 €-31.01.2015 
170 €-28.02.2015 

170 € 145 €-31.12.2014 
150 €-31.01.2015 
160 €-28.02.2015 

160 € 135 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

17.07.2015     

24.07.2015;  7 

nopti 

200 € 170 €-31.12.2014 
175 €-31.01.2015 
180 €-28.02.2015 

190 € 150 €-31.12.2014 
160 €-31.01.2015 
170 €-28.02.2015 

180 € 145€-31.12.2014 
155 €-31.01.2015 
165 €-28.02.2015 

31.07.2014 

07.08.2015; 

14.08.2015;     7 

nopti 

220 € 180 €-31.12.2014 
190 €-31.01.2015 
200 €-28.02.2015 

200 € 160 €-31.12.2014 
170 €-31.01.2015 
175 €-28.02.2015 

185 € 150 €-31.12.2014 
160 €-31.01.2015 
170 €-28.02.2015 

21.08.2015   7 

nopti 

200 € 160 €-31.12.2014 
170 €-31.01.2015 
180 €-28.02.2015 

190 € 155 €-31.12.2014 
170 €-31.01.2015 
175 €-28.02.2015 

175 € 145 €-31.12.2014 
150 €-31.01.2015 
155 €-28.02.2015 

28.08.2015   7 

nopti 

185 € 155 €-31.12.2014 
165 €-31.01.2015 
170 €-28.02.2015 

170 € 140 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

160 € 135 €-31.12.2014 
140 €-31.01.2015 
145 €-28.02.2015 

04.09.2015   7 

nopti 

175 € 145 €-31.12.2014 
155 €-31.01.2015 
160 €-28.02.2015 

160 € 135 €-31.12.2014 
140 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

150 € 125 €-31.12.2014 
135 €-31.01.2015 
140 €-28.02.2015 

11.09.2015  

7 nopti 

160 € 135 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

150 € 130 €-31.12.2014 
135 €-31.01.2015 
140 €-28.02.2015 

140 € 120 €-31.12.2014 
125 €-31.01.2015 
130 €-28.02.2015 

18.09.2015   9 

nopti 

160 € 135 €-31.12.2014 
145 €-31.01.2015 
150 €-28.02.2015 

150 € 130 €-31.12.2014 
135 €-31.01.2015 
140 €-28.02.2015 

140 € 120 €-31.12.2014 
125 €-31.01.2015 
130 €-28.02.2015 

 

Preţurile sunt exprimate în euro/pers./sejur (7,9,10 nopţi cazare şi transport autocar) 
Pentru varianta de sejur individual se scade 40 euro/pers./sejur/conform tabelului ! 
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TARIFUL INCLUDE: TARIFUL NU INCLUDE: 
-  transport autocar clasificat 3* ; 

- 7,9,10 nopŃi cazare în cameră dublă/triplă/studio 4 

persoane, dotate cu grup sanitar, TV, balcon/terasă, 

chicinetă cu minim de veselă. 

-  ghid insoŃitor şi asistenŃă turistică pe perioada  

sejurului. 

 - asigurarea medicală – aprox. 30 lei/pers. 

 - aer condiŃionat: 5 euro/zi/cameră. 
- mic dejun - 4 euro/persoană/zi  
- cina - 8 euro/persoană/zi. 

 - supliment SINGLE 70% din tarif DBL 

Reduceri copii! 
- Primul Copil 0- 5,99  ani, cazat in camera cu 2 adulti, cu loc in autocar, fara pat in camera, achita  70 euro 

- Primul Copil 0-13,99 ani, cazat in camera cu 2 adulti are reducere 70 euro  din valoarea sejurului (tarif DBL) şi va beneficia de loc în 

autocar şi pat în cameră; 

- Al 2-lea copil 0 - 13,99 ani, cazat in camera cu 2 adulti are reducere  60 euro din valoarea sejurului(tarif DBL) şi va beneficia de loc 
în autocar şi pat în cameră; 

Pentru pachete de 2 sejururi se va calcula (2 x sejurul )  din care se scade 40 Euro/pers. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 
 

 
Gabriela APOSTOL 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
agentia de turism 
LINEA BLU TRAVEL 
Bd. 21 Decembrie 54-56 
Cluj-Napoca; 400094; ROMANIA 
Tel/Fax: 00 40 264 595 225 
Tel: 0725 518942 
Email: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
Web:   www.lineablutravel.ro 

NOTA  IMPORTANTA ! 

• Rezervările făcute în perioada de Early booking  nu permit modificări de nume sau anulări ! 
Oferta  EARLY BOOKING  are condiŃii speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA sau RENUNłAREA la  
pachetele de servicii contractate în acest program după ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 

100% din valoarea pachetului.  
 

• Pentru OFERTA standard , in momentul înscrierii se va achita un avans de minim 30% din valoarea totală a 

contractului, iar diferenŃa va fi achitată cu minim 20 de zile înainte de data plecării. 

• Aşezarea în autocar se va face în ordinea înscrierii! Orele si locurile de imbarcare comunicate pot suferi 

modificari. Toate informatiile legate de transport vor fi comunicate cu cel tarziu 3 zile inaintea plecarii. Pentru 

persoanele care doresc sejur dublu NU se vor pastra aceleasi locuri in autocar la intoarcere. 

• Clasificarea unităŃilor de cazare dintr-o altă Ńară corespund  normelor  locale de clasificare !       
NOTA: curatenia in camere si schimbarea lenjeriei se face la fiecare inceput de serie care  intra la sejur. In 

fiecare camera exista matura si galeata cu mop, pentru intretinerea curateniei in regim de autogospodarire.  

Intrarea la cazare se va face după  ora 14.00, iar ieşirea la ora 09.00. 

• Documente necesare : CARTE DE IDENTITATE sau PAŞAPORT (valabil cel puŃin 6 luni); 

• AgenŃia NU răspunde în cazul refuzului autorităŃilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe 
teritoriul străin. 

• Copiii sub 18 ani care călătoresc doar cu unul dintre părinti, vor trebui să prezinte la frontieră acordul 
parental al părintelui care nu insoŃeşte minorul, obŃinut la notariat, sau cei care călătoresc neînsoŃiŃi de nici 

unul dintre părinŃi, vor trebui să prezinte la vamă acordul parental al ambilor părinŃi, obŃinut la notariat, iar 
adultul însoŃitor să prezinte cazierul judiciar (detalii la www.politiadefrontiera.ro ). 

Contact 


