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DESCOPERA GRECIA - CIRCUIT CULTURAL 
18.10 - 25.10.2019 

 

Ziua 1 | 18 OCT 2019: Plecarea din Bistrita la ora aproximativ 08:00, pe ruta Bistrita- Cluj - Sibiu - Brasov - 
Bucuresti - Giurgiu - Russe - Promahonas 

Ziua 2 | 19 OCT 2019: In cursul diminetii de 19 oct, se ajunge in Thessaloniki, vom vizita: Arcul lui Galerius, 
Rotonda, Turnul Alb, Piata Aristotel, biserica Sf Dumitru. Plecare spre Paralia,  unde vom avea cazare la Hotel 3*. 

Ziua 3 | 20 OCT 2019:  Mic dejun. Plecare spre Meteora prin Valea Tembi, cu oprire la Schitul Agia Paraschievi 
(ocrotioarea nevazatorilor) si la Izvorul Afroditei, iar apoi vizitam atelierul de icoane byzantine, unde vom afla 
tainele artei bizantine de pictare a icoanelor. Continuam vizita la Complexul Monahal din Meteora,  al 2-lea mare 
centru monahal al tarii,  unde vom vizita fascinantele manastiri "suspendate intre pamant si cer", un fenomen 
unic in lume, un loc cu o vibratie sufleteasca deosebita. Cazare in Trikala  la Hotel  3* 

Ziua 4 | 21 OCT 2019:  Mic dejun.  Plecam spre Atena, prin cea mai mare campie a Greciei, Thessalia si prin 
defileul de la Termopile, unde ne vom aminti de Leonidas si de cei 300 de spartani ai sai care si-au dat viata intr-
una dintre cele mai celebre batalii din antichitate. Ne vom opri in orasul Delfi, unde vizitam siturile arheologice, 
locul celebrului Oracol al lui Apollo si al preotesei Pythia. apoi ne deplasam spre Atena. Cazare in Atena la hotel 
de 3*.  

Ziua 5 |  22 OCT 2019:  Mic dejun.  Incepem turul de oras cu o vizita la Acropola. Acolo vom fi insotiti de un 
ghid autorizat de Ministerul Culturii al Greciei.  Vom mai admira, Piata Omonia, Academia– in stil elenistic, 
avand 2 coloane in vaful carora stau de straja Apollo si Atena, Biblioteca Nationala – conceputa ca templu Doric 
– si Universitatea, Piata Syntagma, cu cladirea neoclasica a vechiului Palat Regal (azi sediul Parlamentului) si 
Mormantul Soldatului Necunoscut, pazit de garzile nationale cu un ritual fascinant.. Dupa masa ne deplasam 
spre Cap Sunio, unde se află Templul lui Poseidon si vom asista la un spectaculos apus de soare. Ne intoarcem la 
Atena pentru cazare in hotel 3*. 

Ziua 6 | 23 OCT 2019 :  Mic dejun.  Plecare spre Corint. Traversand Istmul Corint admiram cunoscutul canal 
artificial realizat in sec. XIX, avand latime intre 23 – 25 m si adancime intre 8 – 25 m. Vizitam ruinele Cetatii 
Micene, cea care a dominat zona Mediteranei de Est inca din sec al XV-lea i.Hr., astazi monument protejat 
UNESCO. Intram prin Poarta Leilor, printre zidurile construite din blocuri gigantice de piatra si vizitam 
Mormantul lui Agamemnon (sec. XIII i.Hr.), unul dintre conducatorii grecilor in legendarul Razboi 
Troian.vizitam ruinele din Corint, apoi ne intoarcem in Atena, unde avem timp liber. Cazare in Atena la hotel de 
3*.  

Ziua 7 | 24 OCT 2019 :  Mic dejun.  Plecam spre situl arheologic Dion (cca 5 h), un loc sacru dedicat lui Zeus si fiicelor sale. 
Situl arheologic include templul dedicat lui Zeus, teatrul grecesc, sanctuarul lui Isis (zeita egipteana fiind preferata lui 
Alexandru cel Mare) si sanctuarul zeitei Demeter, sora marelui Zeus. Ne continuam drumul spre Paralia Katerini (cca 30 
min).  Cazare in Paralia Katerini la Hotel 3*. 

Ziua 8 | 25 OCT 2019: Mic dejun.  Plecarea spre tara.  
 

Tarif: 310 EURO/PERSOANA 
Tarif valabil pana in  30.04.2019 

 
Tarif standard: 340 euro/persoana 

 
 
Tariful include: 
* 6 nopti cazare cu mic dejun: 2 nopţi cazare în cameră dublă cu mic dejun la hotel de 3* în Paralia Katerini, 1 noapte 
cazare în cameră dublă cu mic dejun la hotel de 3* în Trikala, 3 nopţi cazare în cameră dublă cu mic dejun la hotel de 3* 
în Atena; 
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* transportul cu autocarul  
* servicii ghid român pe toata durata calatoriei 
 
Tariful nu include: 
* Biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice şi pentru ghizii acestora: Meteora- 3 euro/ manastire, Delfi – 6 
euro, Atena-, Acropole - 20 euro biletul de intrare (seniorii cu varsta de peste 65 de ani vor achita doar 50% din suma 
solicitata pe baza actului de identitate iar copii/studentii au bilet gratuit), Cap Sunio – 4 euro, Corint- 6 euro 
* Asigurarea medicală /storno si medicala  
* Taxa de statiune/oras (cca 1.5 eur/camera/noapte) 
 
Note: 
 Agenţia îşi  rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programului în cazul în care acest lucru este absolut 

necesar.  
 Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile ghizilor locali.  
 Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau şoferilor se 

vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, 
 Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca. 15- 30 min. înainte de ora comunicată.  
 Locurile din autocar se aloca turistilor in ordinea inscrierii acestora si nu se acorda locuri preferentiala decat in cazuri 

medicale speciale. 
 Acest grup este organizat cu scop turistic, de vizitare si informare a turistilor cu privire la toate obiectivele notate in 

program, motiv pentru care ghidul are obligatia de a oferi clientilor toate aceste informatii si de a respecta programul 
mai sus mentionat. 
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