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Grecia Vara 2016 
 

 

OLYMPIC BEACH  - Vila GIOTIS 2**+ 
 
DESPRE OLYMPIC BEACH: 

Statiunea Olympic Beach este sora statiunii Paralia Katerini, fiind despartita de aceasta doar printr-o faleza de circa 
2 km lungime 
Strans legata de Paralia Katerini, Olympic Beach ofera aceleasi posibilitati de distractie, cluburile si discotecile din 
Paralia Katerini fiind la fel de accesibile si din Olympic Beach. 
 Magazinele si tavernele statiunii sunt numeroase si de buna calitate, fiind la acelasi nivel cu cele din Paralia 
Katerini 
Plaja este lata, cu nisip fin si apa clara. 
Satiunea este recomandata celor dornici de viata activa de zi (pentru sporturile nautice, de plaja, biciclete, ATV etc) 
familiilor cu copii si celor dornici de viata de noapte (pot frecventa cluburile si discotecile din Paralia Katerini). 
 

 
PROGRAMUL EXCURSIEI: 
 

Ziua 1: Plecare din ţară. 
Ziua 2: Sosire în Grecia staţiunea Paralia Katerini, în funcţie de formalităţile vamale. Cazarea în vilă se face începând cu 
ora 14:00. 
Ziua 3 - 8: Timp liber pentru plajă, distracţie, cumpărături, relaxare sau programe opţionale. 
Ziua 9:  Eliberarea camerelor la ora 09:00.  Plecare  din Grecia (ora exactă se va definitiva în mai 2016) 
Ziua 10:  Sosire în ţară în funcţie de formalităţile vamale şi trafic. 

 

VILA GIOTIS 2**+ 
 

Vila se afla la o distanta de aproximativ 100 de metri de plaja si ofera conditii bune de cazare. In partea din spate a vilei, se afla 
o mica gradina cu o terasa pentru relaxare. 
Dispune de  camere duble, camere triple şi apartamente, majoritatea prevazute cu balcon cu priveliste spre Olimp, muntele 
legendar al Greciei. 
Toate camerele oferă următorul nivel de confort:  
 

• baie proprie cu dus 

• chicinetă compusă din plită electrică, chiuvetă, mini - frigider, hotă şi dulap cu veselă. 

• TV Saat  

• aer condiţionat (opţional, contra cost); 

• balcon  

• internet wireless 
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Tarife 7 nopti cazare si transport autocar (euro)     
                                       

tarif/pers. tarif/pers. tarif/pers. 
Data primei 

cazari 
in camera 
dubla 

in camera 
tipla in camera qdbl 

28.05.2016 135 125 115 

04.06.2016 140 130 120 

11.06.2016 145 135 125 

18.06.2016 155 145 135 

25.06.2016 165 155 145 

02.07.2016 179 169 159 

09.07.2016 189 179 169 

16.07.2016 199 189 179 

23.07.2016 199 189 179 

30.07.2016 219 189 179 

06.08.2016 219 189 179 

13.08.2016 219 189 179 

20.08.2016 199 179 169 

27.08.2016 189 169 159 

03.09.2016 169 159 149 

10.09.2016 159 149 139 

17.09.2016 145 135 125 

 
REDUCERI 
***copil 0-5 ani, fără pat in cameră , dar cu loc în autocar  85 euro/copil 
***minori 0-14 ani reducere -30 de EUR din preţul final (tarif valabil cu minim doi adulţi în cameră) 
***turisti individuali reducere -30 de EUR din preţul final 
***a doua saptamână de cazare -30 de EUR din preţul final   
 
TARIFELE DE MAI SUS SUNT EXPRIMATE IN EURO/PERSOANA ŞI CUPRIND 
Transport autocar modern 3* , 7 nopti cazare in vila 3*, insotitor de grup, asistenta turistica in limba romana in statiunea 
Paralia Katerini sau Olympic Beach. 
TARIFELE NU CUPRIND 
Aer condiţionat (5 EURO/zi / cameră), plătit la faţa locului ,asiguare medicală,excursii optionale 
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TARIFE EARLY BOOKING 
 Programul EARLY BOOKING este valabil in perioada 01.01.2016- 31.03.2016! 

 Conditii de rezervare: 

• Achitarea unui avans de minim 30% in momentul rezervarii 

• Achitarea diferentei pana la 31.03.2016 

 
VILA GIOTIS 2**+  - OLYMPIC BEACH 
Tarifele 7 nopti cazare si transport autocar 
 

tarif/pers. tarif/pers. tarif/pers. 
Data primei 

cazari 
in camera 
dubla in camera tipla in camera qdbl/ 

28.05.2016 125 115 105 

04.06.2016 130 120 110 

11.06.2016 135 125 115 

18.06.2016 145 135 125 

25.06.2016 150 140 130 

02.07.2016 160 150 140 

09.07.2016 170 160 150 

16.07.2016 179 170 160 

23.07.2016 179 170 160 

30.07.2016 199 170 160 

06.08.2016 199 170 160 

13.08.2016 199 170 160 

20.08.2016 179 170 160 

27.08.2016 170 155 145 

03.09.2016 155 150 135 

10.09.2016 145 135 125 

17.09.2016 130 120 110 

 
OFERTA ESTE VALABILA PANA LA DATA DE 31.03.2016 

Imbarcări din oraşele: 

Transport asigurat cu autocar licenţiat de  3*.Dotări: scaune rabatabile, AC, TV 
Taxa de rezervare a unui loc special in autocar 5euro/persoană. 

 
BAIA –MARE, SATU-MARE, ORADEA, ARAD, TIMIŞOARA 
CLUJ-NAPOCA, TG. MUREŞ, SIGHIŞOARA, BRAŞOV, BUCUREŞTI 
 
 Tarif transport Romania-Grecia şi retur 75euro/persoană 
 Tarif transport Romania-Grecia sau Grecia –Romania un sens 50euro/persoană 
 

Plecare din Romania: VINERI (intrare la cazare sambătă ).  
Retur din Grecia : SAMBĂTĂ 
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Prima plecare din Romania: 27.mai 2016. Ultimul retur din Grecia 24.septembrie 2016 
 

NOTĂ 
1. Conditii plata:-30 % avans la inscriere(plata avansului constituie rezervare ferma) 

                                   -rest de plata cu 20 de zile  inainte de plecare 
 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. 
2. 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. 

3.Pachetele turistice se pot plăti si in lei la cursul BNR din data efectuării plăţii +2% - coeficient de risc valutar. 

4. Programul excursiei poate fi modificat de către conducătorul grupului in situaţii excepţionale. 

5. Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund  normelor  locale de clasificare. 

6. 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. 

7. 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 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.  

8.  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. 

Agenţia revânzătoare este obligată să informeze turistul / turiştii asupra acestei notei. În cazul în care turistul / 

turiştii  refuză să semneze ‘’ NOTA’’ acesta nu  va fi înscris pentru programul Grecia Vara 2016. Această notă a 

fost imprimată în 2 exemplare identice, semnate în original de către client cât şi de agenţia vânzătoare, 1 

exemplar pentru fiecare parte! 

Semnătura agent turism,                               Semnătura turist, 
.........................................       

Am luat la cunostinţă şi  sunt     
de acord cu programul.  

 

 

Gabriela APOSTOL   
----------------------------------                                                        
agentie de turism // travel agency 
LINEA BLU TRAVEL  
STR. HOREA NR. 2 
Cluj-Napoca; ROMANIA 
Tel: (+4)0264 595225   0264 591037 ;Fax: 0264 595145 Mobil: (+4)0725 518942 
Email: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
  
vizitati  www.LINEABLUTRAVEL.ro si pagina noastra FACEBOOK      

Contact 


