Program social: Circuit - Sejur Grecia 2019
Atena – Insula Aeghina
Perioada: 11 - 18 iunie 2019
Ziua 1: 11.06.2019 Cluj Napoca– Athena- Aeghina.
Întâlnire cu ghidul pe aeroportul din Cluj Napoca la ora 04.30. Imbarcare pentru zborul Cluj Napoca- Athena la ora 06:20,
aterizam la ora 08:30 in capitala Greciei. Transfer in portul Pireu unde ne vom imbarca pe ferry boat cu destinatia Insula
Aeghina. Dupa aproximativ 1 ora ajungem in Eghina. Cazare hotel 2/3*. Dupa masa relaxare la piscina hotelului sau la malul
marii Egee. Seara cina pentru grup.
Ziua 2: 12.06.2019- Agia Marina
Dupa micul dejun facem turul insulei ci autocarul si ghid local la celel mai importante obiective de pe insula: Templul Afea,
Manastirea si biserica Sfânta Treime (Biserica mănăstirii unde a viețuit Sfântul Nectarie-Taumaturgul mare vindecator si facator
de minuni, ale carui moaste se afla aici. Manastirea a fost ridicată pe ruinele unei vechi biserici bizantine, între 1904 – 1910 și a
fost închinată Sfintei Treimi. Odată cu canonizarea sfântului Nectarie, mănăstirea a primit și acest hram. Deasupra locașului nou
se află vechea mănăstire, chilia și mormântul Sfântului Nectarie), portul Eghina. Tim liber in Aeghina dupa care ne intoarcem in
Agia Marina. Cina si cazare hotel 2/3*.
Ziua 3/4: 13 - 14.06.2019 Zile libere in statiune, soare, mare, plaja, relaxare si vizite individuale. Regim demipensiune.
Ziua 5: 15.06.2019
Mic dejun. Ne luam ramas pun de la Aeghina.Plecam din portul Aeghina catre Athena. In portul Pireu grupul va fi preluat de
autocar si ghidul local si se va pleca catre Cap Sounio, probabil, unul dintre cele mai frumoase si romantice situri arheologice nu
doar pentru Grecia, ci si in intreaga lume. Veti vizita punctul cel mai sudic al Atticii, una dintre cele mai pitoresti zone ale Greciei.
Calea ruleaza de-a lungul "Rivierei Atenian" - zonele de coasta si suburbiile: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza, iar in continuare veti
calatori de-a lungul coastei Marii Egee. La capatul traseului, pentru ultima curba din drumul nostru, veti putea admira vederi
fabuloase ale ruinelor templului lui Poseidon, zeul marii, care conform legendei pluteste deasupra marii, fiind pe partea de sus a
unui promontoriu stancos. Ne intoarcem in Atena cu oprire la un mare centru comercial pentru cumparatui. Cazare si cina la
hotel 3*.
Ziua 6: 16.06.2019
Athena: Mic dejun, apoi incepem vizitele in Atena. Tur cu autocarul si cu ghid local (4 – 5 ore) Atena, inclusiv Acropole (inclus
ghidajul cu ghid local, nu și biletul de intrare). Program de vizite ( transport public local) în Piața Omonia – centrul Atenei cu
Politehnica și Muzeul de Arheologie, Piața Syntagma - Parlamentul și Mormântul Soldatului Necunoscut cu schimbarea de gardă,
Palatul Prezidențial și Stadionul Olimpic. Timp liber pentru plimbare și cumpărături în Atena. Cină și cazare la același hotel de 3*
în Atena.
Ziua 7: 17.06.2019
Mic dejun. Optional excursie optionala la Pelopones ( 155 km) . Pe meleagurile Peloponezului ce impresioneaza prin varietatea
peisajului (plaje fine intinse pe zeci de kilometri, golfuri cu ape turcoaz, plantatii de maslini si portocali) dar si prin bogatia
istoriei si a culturii vizitam Istmul Corint si Epidaur. Excursia continua cu Mycene - cel mai important sit istoric din Arhipelagul
Peloponez fiind inscris pe lista patrimoniului cultural mondial UNESO. Vizita la un atelier de arta miceniana. Spre seara ne
intoarcem in Atena- cina si cazare.
Ziua 8: 18.07.2019 Atena.
Dimineata devreme plecam spre aeroport pentru imbarcare la ora 08:50, pe zborul Atena- Cluj Napoca unde ajungem la ora
10:45.
Data de plecare

Tarif standard
loc in camera dubla (avans 30%)
560 euro

Tarif Client Fidel
loc in in camera dubla (avans 30%)
540 euro
140 euro
100 euro

11.06.2019
Supliment single
Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti:
Tarifele au fost calculate la grup de minim 25 turisti.
Zborul poate suferi modificari de orar, turistii vor fi anuntati imediat de modificarile survenite.
..
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Tariful include:
* bilet avion Cluj Napoca/Atena/ Cluj Napoca, bagaj de cala inclus (maxim 10 kg)
* 7 nopţi cazare cu mic dejun la hoteluri de 2*/3*
* 7 cine (bauturile nu sunt incluse)
* transfer aeroport- port Pireu- hotel- aeroport
* excursie autcar si ghid local- tur insula Aeghina- manastirea Sf. Nectarie.
* excursie autocar si ghid local cap Sounio- Attica
* tur Atena autocar si ghid local
* asistenţă turistică, insotitor grup din Romania
Tariful nu include:
* asigurare medicală de sănătate;
* biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici ghizii pentru acestea.
*excurise Penopolez - 30 euro/ persona – minim 20 persoane.
* transport Ferryboat Atena – Aeghina - Atena, cca 15 euro/ persoana.
ACTE NECESARE:
 pasaport sau C.I. -valabil 6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;
 copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al
ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat.
CONDITII DE RETRAGERE:

30% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul de 29-20 zile calendaristice înainte de data plecării;

50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul de 19-10 zile calendaristice înainte de data plecării;

80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4 zile înainte de data plecării;

100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea plecarii.

CONTACT
GABRIELA NITA
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro

GABRIELA APOSTOL
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp)
E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro
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