
 

SEJUR PARALIA KATERINI – GRECIA 2023 

 

Programul excursiei: 
Ziua 1: Plecare cu autocarul din orașul tău. Ora și locul de îmbarcare pe traseu vă vor fi transmise de către agenția revănzătoare. 
Pe parcursul traseului veți avea din partea agentiei însoțitor de grup care va anunța pauzele pentru masă și toaletă. 

Ziua 2: Sosire în stațiune în cursul dimineții. Cazare in jurul orei 14:00 și timp liber. În jurul orei 18.00 vă veți întâlni cu 
reprezentantul local unde vi se vor prezenta stațiunea și excursiile opționale. 
Ziua 3–8: Timp liber pentru plajă, distracţie, cumpărături, relaxare sau excursii opţionale: Meteora, Salonic, Insula Skiathos, 
Waterland, Muntele Olimp, Seara Grecească sau Athena. 
Ziua 9: Camerele se vor elibera în cursul dimineții, aprox. ora 09:00, iar pornirea spre casă, anunțată cu o zi înainte de către ghizii 
locali, va fi la aprox. ora 14:00. Până la plecarea din stațiune, veți avea timp liber pentru plajă și pentru ultimele cumpărături. 
Sosirea în Romania - în funcție de trafic și formalitățile vamale. 
 

VILA THALASSA 3* - PARALIA KATERINI 

Vila THALASSA 3* este o vilă modernă situată în stațiunea Paralia Katerini la doar 150 metri de plajă cu nisip, magazine și vis-à-

vis de restaurant nou deschis. Vila Thalassa oferă camere duble, triple, cvadruple si apartamente cu chicinetă, balcon și baie 

proprie dotată cu duș; chicineta este complet utilată cu plită electrică, veselă, tacâmuri, frigider. Aparatul de aer conditionat poate 

fi folosit contra cost - 7 € / zi/ cameră. În întreaga proprietate este disponibil accesul gratuit la internet Wi-Fi.  

Masa: mic dejun 6 € /pers., prânz 8 € / pers., iar cina 10 € / pers.- va fi servită la un restaurant în apropierea vilei. 

 

Avantaje: 

- poziție centrală;                                                                                                                         - vis-s-vis de restaurant nou deschis; 

- distanță mică față de malul mării;                                                                                            - Wi-Fi gratuit; 

- posturi TV românești;                                                                                                               - proprietar amabil; 



 

VILA THALASSA 3* - TARIFE 2023 

Data plecării / Nr. nopți Tarif €/  

pers în DBL 

        Tarif €/  

pers in TRPL 

Tarif €/  

pers in Qvd 

24.05.2023 - 10 nopți 230 220 210 

03.06.23 – 10 nopți (Vandut) VANDUT (240) VANDUT (230) VANDUT (220) 

13.06.23 – 10 nopți (Vandut) VANDUT (240) VANDUT (230) VANDUT (220) 

23.06; 30.06.2023 (Vandut) - 7 nopți   230 220 210 

07.07; 14.07; 21.07; 28.07.2023(Vandut) - 7 nopți  240 230 220 

04.08; 11.08 (Vandut); 18.08; 25.08; 01.09.2023 - 7 

nopți 

250 240 230 

08.09..2023 - 7 nopti 240 230 220 

15.09.2023 - 07 nopti 230 220 210 

22.09.2023 - 10 nopti 220 210 200 

 

Ofertă vacanță Paralia Katerini: 30% avans la rezervare și plata integrala cu 30 zile înainte de data plecării 

SOSIRE AUTOCAR ÎN STAȚIUNE: aprox. ora 10:00; 

CHECK-IN CAZARE: aprox ora 14:00; 

CHECK-OUT CAZARE: aprox. ora 09:00; 

PLECARE AUTOCAR DIN STAȚIUNE: aprox. ora 13:00. 

 
 Tariful include: 

-  7 sau 10 nopți de cazare in funcție de serie; 
- transport autocar România – Grecia - și retur (Paralia Katerini - 
Olympic Beach) cu autocar  modern, dotat cu AC, scaune rabatabile, 
stație audio video, categoria 2*); 
- însoțitor de grup; 
 

 
 Reduceri: 
- Copil 0 - 5,99 ani, cu loc în autocar, fără loc la cazare, achită doar 
transportul 90 € și adulții achită tariful de dublă standard; 
- Copil 6 -13,99 cazat cu 2 adulți în cameră are reducere 50 € din 

tariful de dublă cu loc în autocar și loc la cazare; 
-  Supliment camera single:  120 €; 
- Turiști individual (mașină proprie): reducere 50 €/persoană  plătitoare 
din prețurile de bază; 
 
 

Tariful nu include: 

- asigurarea medicală, asigurarea STORNO , excursiile opționale, 
-Taxa de stațiune + Asistența Turistică: 1 euro/pers/noapte (se 
plătește la fața locului, la primirea cheilor 
 
 

   Condiții de plată: 

  -  30 % avans la înscriere; 
  -  rest de plată cu 30 zile înainte de data plecării; 



 
Condiții de renunțare: 

 În cazul în care pentru perioada excursiei se declară stare de urgență, turistul poate opta pentru reprogramare sau restituirea banilor. 
 În cazul în care turistul renunță la pachetul de servicii turistice conform contract, acesta datorează agenției penalizări după cum urmează: 
 
   a) 30 % din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării; 
   b) 60 % din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face in intervalul 16 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii; 
   c) 100 % din pretul pachetului de servicii dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau prin 
neprezentarea la program.  
 
Recomandare: Asigurarea storno pentru acoperirea costurilor de renunțare în caz de îmbolnavire gravă, bruscă, deces în familie, test 
COVID pozitiv, prevazute în polița de asigurare. 
Dacă turistul nu optează pentru asigurarea storno, în caz de anulare, se va supune penalizărilor de mai sus. 


