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GRECIA – GRAND TOUR 
De la grecii antici, la Imperiul Bizantin si Imperiul Otoman 

Evros  –  Alexandroupoli – Xanthi – Kavala – Filippi – Sfanta Lidia – Pestera Aggitis  –   
Salonic – Manastrirea Panagia Soumela – Meteora – Atena – Pireu  – Delphi 

Plecari: 30.06, 31.08, 12.10.2018 
(9 zile/8 nopti) 

_________________________________ 
Grecia a avut o contribuție enorma la dezvoltarea lumii moderne, fiind considerata leaganul civilizatiei  

si locul unde s-au nascut democratia, teatrul, jocurile olimpice si filosofia. 
Nu in ultimul rand, cea mai veche urma de prezenta umana din Europa se gaseste in nordul Greciei. 

 

PROGRAMUL CIRCUITULUI: 
 

Ziua 1: BUCURESTI  – RUSE  – VELIKO TIRNOVO – ALEXANDROUPOLI – XANTHI (660 KM) 
Intalnire cu insotitorul de grup, vis a vis de Gara de Nord (coloane ) in fata Parcului Ministerului Transporturilor, la ora 
05.00 si plecare din Bucuresti la ora 05.15 cu autocarul pe traseul Giurgiu – Russe – Veliko Tirnovo. Ajungand in 
Grecia prin vama Oremenio vom face o scurta oprire pentru masa de pranz (optional), pe faleza marii Egee, in centrul 
localitatii Alexandroupoli, langa portul si farul acestuia. Alexandroupolis este unul dintre cele mai noi orase din 
Grecia, care, pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, a fost un simplu sat pescaresc.  In continuare vom strabate cu 
autocarul o zona unica in Grecia, Parcul National al deltei raului Nestos (Raul Vietii). Seara sosire si cazare in  Xanthi 
la hotel 3*. Timp liber la dispozitie si plimbare in zona pietonala a orasului (zona Conacelor). Localitatea este in formă 
de amfiteatru si este construita la poalele lantului muntos Rodopi. Strazile inguste pietruite ale orașului vechi sunt 
decorate cu vile superbe, al căror stil arhitectural este un amestec minunat de arhitectura locala si otomana, precum și 
neoclasicism grecesc. Impreuna cu bisericile bizantine si pietele pitorești, cartierul “Orasul Vechi” ar putea fi descris 
ca un muzeu deschis, a carui glorie a ramas neatinsa de-a lungul anilor. Partea moderna a orasului se mandreste cu un 
centru frumos, cu un ceas si depozite de tutun. 
Ziua 2: XANTHI – KAVALA – FILIPPI – SFANTA LIDIA – PESTERA AGGITIS  –  SALONIC (250 KM) 
Dupa micul dejun, vom merge la Kavala unde vom realiza un scurt tur al orasului, care a fost infiintat in secolul VI IHr 
de catre locuitorii insulei Thassos, fiind numit initial Neapolis (orasul nou). Este un oras-port ridicat de jur imprejurul 
Golfului Kavala,  loc  in  care  Apostolul  Pavel  a  pus  piciorul  pentru  prima  data  in  Grecia.  Vom vizita panoramic 
apeductul roman si ruinele Acropolelor locale si dupa un popas in centru, pornim mai departe catre situl arheologic 
Filippi – cetate antica macedoneana, ale carei ruine se afla la 17 km de Kavala si care este renumita printre altele, 
datorita bataliei care a urmat asasinarii Imparatului roman Julius Caesar, ai carui mostenitori, Marcus Antonius si 
Octavian, s-au confruntat cu Marcus Brutus şi Gaius Cassius Longinus, in batalia din anul 42 i.Hr. 7 ani mai tarziu, 
cetatea a fost evanghelizata de catre Apostolul Pavel, devenind ulterior si temnita acestuia, sub ocupatia romana. 
Continuam traseul cu o scurta oprire la Baptiseriul Sfintei Lidia si la temnita Sfantului Pavel – locul in care Apostolul 
Pavel a savarsit primul botez din Europa. Ultima vizita ne duce la pestera izvoarelor raului Angitis. A fost descoperita 
in anul 1952 si este cea mai mare de acest tip din Grecia, apa sa ajungand la 5 metri adancime, iar stalactitele ating apa, 
avand un diametru de aproape 2 metri. Seara cazare in Salonic la hotel 3*. 
Ziua 3: SALONIC – MANASTRIREA PANAGIA SOUMELA – METEORA (240 KM) 
Mic dejun. Dimineata vom realiza turul Salonicului, pietonal dar si cu autocarul. Vom  admira: Catedrala Sfantul 
Dimitrie, Biserica Sfantul Gheorghe, cea mai veche biserica din Grecia, Arca lui Galeriu, Biserica Sfanta Sofia la 
moastele Sfantului Vasile cel Nou, Catedrala Mitropolitana Grigorie Palama din Salonic, Turnul Alb (simbol al orasului, 
sec. XVI). Timp liber la dispozitie in Salonic pentru masa de pranz. Continuam traseul spre campia Thessalia – 
Meteora, facand o scurta oprire la Manastirea Panagia Soumela. Initial, in anul 386 d.Hr. a fost construita in Turcia 
langa localitatea Trapezunda (Trabzon din zilele noastre) o manastire omonima, care a devenit centru de educatie si 
cultura al crestinilor si in care a a fost adapostita Icoana Maicii domnului pictata de Sfantul Apostol si Evanghelist 
Luca, precum si o parte din lemnul Sfintei Cruci. In 1923 a fost pustiita, cand au fost expatriati grecii din Turcia iar 
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odoarele de pret ale manastirii au fost mutate in Grecia. Din anul 1951 s-a pus piatra de temelie a noii Manastiri 
Panaghia Soumela care este construita de aceasta data langa orasul Veria. Seara, cazare in Kalabaka la hotel 3*. 
Ziua 4: METEORA – ATENA (400 km) 
Dupa micul dejun plecam spre manastirile Meteora. Ne vom opri la atelierul de icoane bizantine, unde vom cunoaste 
tehnica picturii acestora, urmand vizita la doua dintre cele sase manastiri existente (biletele de intrare nu sunt 
incluse, pret informativ 3 EURO/persoana/manastire). Dupa un popas pentru masa de pranz, ne continuam drumul 
spre capitala Greciei pe ruta Trikala – Karditsa – Lamia. Seara cazare in Atena la hotel 3*.  
Ziua 5: ATENA – ACROPOLE – PORTUL PIREU – CARTIERUL OLIMPIC 
Tur de oras Atena: Stadionul Olimpic, Parlamentul si Piata Sintagma, Academia, Universitatea, Biblioteca, Pietele 
Omonia si Karaiskaki. Dupa tur, vizita cu ghid local la Acropole (intrare optionala, cost bilet: 20 EURO/adult, 10 
EURO/senior minim 65 ani, minori sub 18 ani gratuit), leaganul civilizatiei antice elene, monument al arhitecturii 
mondiale, unde vom admira vestigiile pastrate de aproape 2500 de ani, precum templele Parthenon, Erechteion, 
Athena Nike, propileele, Odeonul. In continuare strabatem pietonal renumitul cartier Plaka trecand pe langa Areios 
Pagos - primul tribunal din lume, loc de unde a cuvantat Apostolul Pavel prima data atenienilor, Agora, Forumul 
Roman, Mitropolia. Timp liber pentru pranz in cartierul Plaka. Dupa amiaza, optional, excursie la Cap Sounion, cel mai 
sudic punct continental al Greciei, pentru Apus de Soare la Templul lui Poseidon (un fenomen unic in lume). Pret: 30 
EURO/ persoana. Seara, intoarcere la Atena. Va recomandam vizita pietonala in celebrul cartier Plaka de la poalele 
Acropolei. Cazare la acelasi hotel. 
ZIUA 6: MICENE – EPIDAUR – NAFPLIO – CANALUL DE CORINT (optional) 
Timp liber la dispozitie in Atena, sau optional excursie  in  Peninsula Peloponez unde se afla leaganul civilizatiei 
minoice. Se viziteaza: Istmul si canalul de Corint, Epidavros (cunoscut pentru teatrul construit in 340 i.Hr. care 
functioneaza si astazi cu aproximativ 6000 locuri), Mycene, unde se vor vizita cetatea antica, teatrul si mormantul lui 
Agamemnon (cunoscut din Iliada lui Homer, regele cetatii Mycene, care a pornit Razboiul Troian) si intr-un final 
Nafplion – oras port construit de venetieni, prima capitala a Greciei moderne, dupa eliberarea de sub otomani. Pret 
informativ: 85 EURO/persoana (minim 20 platitori). Include: transport cu autocarul, biletele de intrare la obiective 
(Mycene & Epidavros), asistenta ghid local vorbitor de limba romana si masa de pranz servita la un restaurant 
traditional (grup minim 30 platitori). Intoarcere la Atena. Seara, timp liber la dispozitie. Cazare la acelasi hotel. 
ZIUA 7: CROAZIERA LA INSULELE GOLFULUI SARONIC: EGHINA – HYDRA – POROS (optional) 
Mic dejun. Timp liber la dispozitie pentru vizite individuale. Optional, croaziera de o zi spre trei insule, Eghina – 
Hydra – Poros. Va propunem o frumoasa plimbare in cele mai frumoase insule ale golfului Saronic cu plecare din 
Portul Pireu. Prima oprire o vom face in Poros – insula cu numeroase plantatii de lamai, dar si cu o zona portuara 
foarte animata. Urmatoarea oprire se va face in insula Hydra – o pitoreasca insulita cu stradute serpuite si inguste in 
care traficul auto este interzis iar deplasarea se poate face pe jos sau cu magarusii. Ultimul popas este insula Eghina, 
cea mai mare din cele trei, numita si Insula Fisticului, sau insula Sfantului Nektarie. Pranzul va fi servit pe vapor si este 
format din aperitiv, fel principal si desert (bauturile nu sunt incluse); pe durata croazierei va puteti bucura si de 
programul artistic prezentat de echipa de animatie a vasului. Pret informativ: 95 EURO/ persoana. Intoarcere la Atena. 
Cazare la acelasi hotel. 
ZIUA 8: ATENA – DELPHI – SALONIC (550KM) 
Mic dejun. Dimineata devreme plecam spre Delphi, orasul antic, casa si altarul oracolului in mitologia elena, dedicat 
zeului Apollo (in mitologia elena, Apollo a fost initial zeul zilei, al luminii si al artelor). Vechii greci considerau 
Delphi ca fiind centrul universului. A reprezentat secole intregi epicentrul spiritual al lumii antice. Vizita individuala in 
situl arheologic (intrare optionala, cost bilet: 12 EURO/adult, 6 EURO/senior minim 65 ani, minori sub 18 ani gratuit). 
Continuam traseul catre Salonic pe ruta: Lamia – Larissa – Valea Tembi – Platamonas. Seara cazare in Salonic la hotel 
3*. 
ZIUA 9: SALONIC – SOFIA – BUCURESTI (700 KM) 
Dupa micul dejun plecam spre casa. Sosire in Bucuresti seara in functie de trafic si formalitatile vamale. 

PRET/persoana: 400 EURO  
(loc in camera dubla) 

Supliment camera single: 250 EURO. A treia persoana in camera dubla (pat suplimentar): 380 EURO 
Copil 0 – 11.99 ani in camera cu 2 adulti: 300 EURO 
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La cerere se pot oferi variante de transfer spre/dinspre Bucuresti (curse regulate), pe rutele: 
1.Cluj – Turda – Sibiu – Pitesti; 2.Brasov – Valea Prahovei; 3.Iasi – Bacau – Focsani – Urziceni. 

 
SERVICII INCLUSE: 

 transport cu autocar (standard international) conform itinerariului; 
 8 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*: 1 noapte Xanthi, 2 nopti in Salonic, 1 noapte Kalabaka, 4 nopti 

in Atena; 
 vizite conform programului; 
 insotitor roman de grup din partea agentiei. 

NU SUNT INCLUSE: 
 intrarile la obiectivele turistice (optional), in valoare aproximativa de 40 EURO; 
 asigurarea medicala de calatorie (nu este obligatorie, dar este recomandata): 24 lei/ persoana (pers. sub 60 de 

ani); 
 asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, 

in pachet cu  
 asigurarea medicala de calatorie; 
 excursiile optionale mentionate in program. 

GRUP MINIM: 40 PERSOANE 
Pentru un grup de 35-39 persoane, pretul se majoreaza cu 10 euro/persoana  
Pentru un grup de 30-34 persoane, pretul se majoreaza cu 20 euro/persoana  
Pentru un grup de 25-29 persoane, pretul se majoreaza cu 30 euro/persoana  
Pentru grup mai mic de 25 persoane, pretul se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. 
CONDITII FINANCIARE:  
TERMENE DE PLATA: 
 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 
 60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;  
 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 
30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 

CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 
 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;  
 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 22 zile inaintea plecarii;  
 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 21 zile - 14 zile inaintea plecarii; 
 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 14 zile inaintea plecarii. 
 

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare 
cauzate de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie 
financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 
 

OBSERVATII:  
 DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: CARTE DE IDENTINATE/PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC SAU 

TEMPORAR VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE 
PASAPORT; 

 clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile 
camerelor sunt conforme cu standardele locale; 

 conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa 
din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui 
care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, 
trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro; 
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 persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 
certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite); 

 agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu 
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu; 

 tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de 
copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program. 

 distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 

 hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie 
pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii; 

 pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la 
hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor; 

 persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, in 
functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea 
termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate 
sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single; 

 conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 
 conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii 

locali;  
 agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in 

care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;  
 excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza in 

numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor ce 
pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la 
dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid 
local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti 
pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este suficient de mare, insotitorul 
de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel vor avea 
program liber fara insotitor; 

 asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu randul doi de banchete (locurile 5-6 pe partea stanga, 
7-8 pe partea dreapta). 

_________________________________ 
Grecia: este leaganul civilizatei, o tara situata la rascrucea dintre Europa, Asia si Africa, avand influente vizibile asupra celor trei 
continente in lingvistica, arta, filosofie, muzica, literatura, politica si sport. Deoarece in acest spatiu s-a dezvoltat o civilizatie atat 
de bogata, siturile arheologice sunt foarte raspandite, oferind calatorii de mii de ani in istoria lumii. 

Atena: este capitala Greciei. Orasul a cunoscut o evolutie glorioasa, mai ales în Grecia Antica, fiind locuita de oameni inca din 
Epoca Bronzului si guvernata pana in jurul anului 1000 i.C. de regi ionieni. 

 
 
 
 

GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 

CONTACT 


