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Grecia Vara 2019 
 
Paralia Katerini este cea mai cunoscută si vizitată staţiune din nordul Greciei, situata la circa 75 de km sud de 

Salonic. Staţiunea oferă posibilităţi de distracţii diverse, începând cu cele dedicate amatorilor de sport 
(sporturi nautice, sporturi de plajă, biciclete, ATV etc.) până la cele dedicate amatorilor de distracţii nocturne 

in numeroasele cluburi şi discoteci. Nu în ultimul rând, staţiunea este potrivită doamnelor amatoare de 
shopping  sau gurmanzilor care doresc sa savureze mâncarea grecească în una dintre numeroasele 

taverne.Staţiunea este recomandată tuturor categoriilor de vârste şi interese. Plaja din zonă de nord a Paraliei 
Katerini, precum şi cea din sudul staţiunii este foarte largă, ajungând pâna la 100 m lăţime de nisip fin, în 

timp ce apa este foarte curată şi potrivită chiar şi pentru copii. 
 

Vila Diana *** 
Vilă  de 3*, se află la 150 m de plajă şi este de o calitate excelentă. Dispune de  camere duble, camere triple şi camere 
de 4 locuri, dispuse pe 2 etaje. Toate camerele oferă următorul nivel de confort: baie proprie cu dus, chicinetă compusă 
din plită electrică, chiuvetă, frigider, aparat de cafea, hotă şi dulap cu veselă, TV Saat, aer condiţionat (opţional, contra 
cost), balcon, seif, internet wireless. 

 
Vila Golden Sun *** 
Vilă 3* de o calitate excelentă.Toate camerele oferă următorul nivel de confort: baie proprie cu dus, chicinetă compusă 
din plită electrică, chiuvetă, frigider, aparat de cafea, hotă şi dulap cu veselă, TV Saat, aer condiţionat (opţional, contra 
cost), balcon, seif, internet wireless 
 

Tarif Pachet 

Tarif First Booking Tarif Early Booking Tarif Standard 
valabil pana 15   valabil intre Valabil din 1 aprilie DATA 

decembrie 15 decembrie-31 martie   
  2 pers 3 pers 4 pers 2 pers 3 pers 4 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

23.05.2019 (10nopti) 145 135 125 155 145 135 165 155 145 
02.06.2019 (10nopti) STOP SALES STOP SALES STOP SALES 
12.06.2019 (10nopti)* 165 155 145 175 165 155 185 175 165 

22.06.2019 165 155 145 175 165 155 185 175 165 
29.06.2019 175 165 155 185 175 165 195 185 175 
06.07.2019 175 165 155 185 175 165 195 185 175 
13.07.2019 175 165 155 185 175 165 195 185 175 
20.07.2019 180 170 160 190 180 170 200 190 180 
27.07.2019 185 175 165 195 185 175 205 195 185 
03.08.2019 195 185 175 205 195 185 215 205 195 
10.08.2019 195 185 175 205 195 185 215 205 195 
17.08.2019 195 185 175 205 195 185 215 205 195 
24.08.2019 STOP SALES STOP SALES STOP SALES 
31.08.2019 185 175 165 195 185 175 205 195 185 
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07.09.2019 (10 nopti) STOP SALES STOP SALES STOP SALES 
17.09.2019 (10 nopti) 165 155 145 175 165 155 185 175 165 

 
*Nota: pentru perioada 12.06.2019 Vila Diana si Vila Golden Sun STOP SALES dar va putem asigura 
cazare la alte vile cu tarife similare. 
Tarifele sunt exprimate in euro/persoana si include: cazare in vila 3*,transport autocar, asistenta turistica in 
lb. romana in statiunea Paralia Katerini sau Olympic Beach 
 

Tariful NU include taxa de statiune! 
Tariful NU include aerul conditionat (5 EURO/zi/camera), asigurarea medicala, 

excursiile optionale! 
 
*Pentru tarifele de First Booking plata integrala pana la 15 decembrie 2018 
*Pentru tarifele de Early Booking plata integrala pana la 31 martie 2019 
*Pentru tarifele Standard avans 30% si restul inainte de plecare 
 
Reducere: 
 Copil 0-5 ani: fara pat in camera gratuit, dar plateste transport 85 euro(daca se doreste loc in autocar) 
 Minori 0-14 ani reducere -30 euro din tariful final (reducere valabila cu minim doi adulti in camera) 
 A doua saptamana de cazare -30 euro din tariful final (reducere valabila la tarifele Early Booking si 

tarifele Standard) 
 
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. 
 
Alte informații 
1. 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. 
2. Pachetele turistice se pot plăti si in RON la cursul BNR din data efectuării - coeficient de risc valutar. 
3. Programul excursiei poate fi modificat de către conducătorul grupului in situaţii excepţionale. 
4. Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund  normelor  locale de clasificare. 
5. 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. 
6. 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 în fiecare miercuri , adică cu 2 zile înainte de plecare. Agenţia 
tur-operatoare 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 finaliza in saptămâna plecării.  
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7. Aşezarea în autocar se va face în ordinea turiştilor înscrisi pentru programul de mai sus. Agenţia îsi 
rezervă dreptul de a schimba autocarul contractat în cazul în care starea tehnică a acestuia nu este 
corespunzătoare pentru efectuarea cursei. În cazul in care autocarul a fost schimbat, se poate modifica 
numerotarea locurilor in funcţie de diagrama noului autocar. 
 

 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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