
 

SEJUR PARALIA KATERINI – GRECIA 2022 

 

Programul excursiei: 
Ziua 1: Plecare cu autocarul din orasul tau. Ora si locul de imbarcare pe traseu va vor fi transmise de catre agentia revanzatoare. 
Veti fi insotiti de ghizii nostri, pe traseu se vor face pauze pentru masa  si pentru toaleta. 

Ziua 2: Sosire in statiune in cursul diminetii. Cazare dupa ora 14:00 si timp liber. In jurul orei 18.00, intalnire cu reprezentantul 
local, unde vi se vor prezenta statiunea si excursiile optionale. 
Ziua 3 – 8: Timp liber pentru plajă, distracţie, cumpărături, relaxare sau programe opţionale: Atena, Athos, Meteora, Salonic, 
Insula Skiathos, Waterland, Muntele Olimp sau Seara Grecească. 
Ziua 9: Eliberarea camerelor in cursul diminetii, la ora 09:00.  Dupa-amiaza timp liber pentru plaja si ultimele cumparaturi. 
Imbarcarea si pornirea spre casa la ora anuntata de ghizii locali apx. ora 14:00- 15:00. Sosirea in Romania in functie de trafic si 
formalitatile vamale. 
 

      NOU!!!       VILA ASTERAS 3*+  PARALIA KATERINI 

Vila ASTERA3*+, este o vila moderna, construitie noua 2020, situata pe coasta Marii Egee, in statiunea Paralia Katerini la doar 80 

mentri de plaja cu nisip si 100 m de magazine si restaurante. Villa Astera ofera camere duble sau triple cu mobilier nou, modern si 

confortabil, TV LCD, baie proprie cu cabina de dus, uscator de par, prosoape de fata, terasa, colt de bucatarie complet utilata 

(frigider, plita electrica, vesela, tacamuri), aer conditionat inclus in pret si servicii de curatenie in timpul sejurului. Vila este dotata 

cu lift interior si lift exterior pentru persoanele cu dizabilitati sau eventual bagaje. Va puteti relaxa in gradina frumos amenajata a 

vilei si la piscina proprie.In intreaga proprietate este disponibil acces gratuit la internet WiFi. Masa: mic dejun 6 euro/pers, iar cina 

10 euro/ persoana- restaurant  in apropiere de villa. 

AVANTAJE: MODERN SI NOU, PISCINA, LIFT INTERIOR SI EXTERIOR, SCHIMB DE LENJERIE SI PROSOAPE , CURATENIE PE 

PARCURSUL SEJURULUI, WI-FI GRATUIT, POZITIE EXCELENTA, APROAPE DE MALUL MARII, ZONA LINISTITA. 

SOSIRE AUTOCAR ÎN STAȚIUNE –APX. ORA 11:00, CHECK INN: ORA 14:00 ÎN ZIUA SOSIRII 

CHECK OUT: ORA 09:00 ÎN ZIUA PLECĂRII, PLECAREA AUTOCARULUI DIN STAȚIUNE: ORA 15:00 

 
 

 



Oferta early booking vacanta Paralia Katerini: 30% avans la rezervare și plata integrală până la data de 30.04.2022 

Tarife 2022 Loc în DBL 

 

        Loc in TRPL 

21.05.2022- 10 nopti 180 170 

31.05.2022- 10 nopti 200 180 

10.06.2022- 10 nopti 210 190 

20.06; 27.06.2022- 7 nopti 200 180 

04.07; 11.07.2022- 7 nopti 210 190 

18.07; 25.07.2022- 7 nopti 215 200 

01.08;08.08; 15.08; 22.08; 29.08.2022 
7 nopti 

220 210 

05.09.2022- 7 nopti 200 200 

12.09.2022- 7 nopti 190 180 

19.09.2022- 10 nopti 190 180 

  

 

 Tariful include: 
-  7sau 10 nopți de cazare in functie de serie; 
- transport autocar România - Grecia (Paralia Katerini - Olympic 
Beach) și retur, ( autocare  modern, dotate cu AC, scaune rabatabile, 
stație audio video, categoria 2*)  
- însoțitor de grup; 
- aer conditionat; 
- schimb de lenjerie si  prosoape, curatenie la jumatatea sejurului; 
- acces la piscina; 
 

 

 Reduceri: 
- Copil 0- 5,99 ani, cu loc în autocar, fără loc la cazare, achită 
doar transportul 75 euro și adulții achită tariful de dublă 
standard; 
- Copil 6-13,99 cazat cu 2 adulti in camera are reducere 50 
euro din tariful de dubla cu loc în autocar și loc la cazare 
-  Supliment camera single:  140 euro 
-  Turiști individual (masina proprie): 40 
euro/persoana  plătitoare, din prețurile de bază; 
 
Conditii de plata: 
-  30 % avans la inscriere; 
-  rest de plata cu 30 zile inainte de plecare; 

Tariful nu include: 
- asigurarea medicală, asigurarea STORNO , excursiile opționale, 
- TAXA DE STAȚIUNE 0,5 euro/ zi/ cameră - se achită la destinație, 
la primirea cheilor 
 
- Complectarea formularului PLF pentru intrare in Grecia se face pe 
portalul: travel.gov.gr.  
 
Daca turistul doreste acest serviciu costul este 10 ron/ persoana. 
 

 

Conditii de renuntare: In cazul in care pentru perioada excursiei se declara stare de urgenta, turistul poate opta pentru reprogramare 
sau restituirea banilor. 
 In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice conform contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 
 
   a) 30 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii; 
   b) 60 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 – 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
   c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau prin 
neprezentarea la program. 
 
Recomandare: Asigurarea storno pentru acoperirea costurilor de renuntare in caz de imbolnavire grava, brusca, deces in 
familie, test COVID pozitiv, prevazute in polita de asigurare. 
 
Daca clientul nu opteaza pentru asigurare storno, in caz de anulare se supune penalizarilor de mai sus. 


