Vacanta alternativa in Grecia – Pelion, tara centaurilor
un munte care îmbrăţişează marea

cu autocarul 8 zile ( 7 nopti )
„ Într-o Eladă aridă, muntele Pelion este un adevărat rai verde
O escapadă de 8 zile în peninsula Pelion, cu un buget moderat, special gandit pentru familie.

Ziua 1: din Bucuresti, plecare ora 07:00 pe traseul Bucureşti, Giurgiu, Sofia, Kulata,
Promachonas, Salonic, Volos Pelion (Ag. Ioannis). Sosire in jurul orei 19:00. Cazare
la Hotel Galini ***. Hotelul este situat la poalele muntelelui Pelion, în satul Ag. Ioannis
, o zonă uimitoare la doar 20 de metri de plaja cu nisip fin.
Ziua 2-7
Timp liber pentru plaja odihna si excursii optionale.
Ziua 7
Dupa amiaza, la ora 13:00, incepem deplasarea spre casa pe traseul: Volos, Promachonas,
Kulata, Sofia, Ruse, Giurgiu, Bucuresti. Sosire in cursul noptii, in functie de trafic si de
formalitatile vamale.

Preţ standard:
Hotel Gallini 3* mic dejun
Demi-pensiune

de la 170 €/pers.
de la 254 €/pers.

Copii pana 12 ani : cu mic dejun 85 euro in aceeasi camera cu 2 platitori.
demi-pensiune 155 euro in aceeasi camera cu 2 platitori.
Al 3-lea adult are reducere - 30€ euro in aceasi camera cu 2 platitori.
Preţul include:
- transport cu autocar.
- insositor de grup,
- 7 cazări cu mic dejun sau demi-pensiune la hotelul Gallini 3 stele (statiunea Ag Ioannis
20 m de plaja fin cu nisip), in camere duble (in functie optiunea clientului),
- ghid grec autorizat, vorbitor de limba romana pentru obiectivele turistice.
Preţul NU include:
-asigurarea medicală,
-intrările la obiectivele turistice, biletele vaporaselor.
-supliment cameră single: 140 euro/per
-excursii opţionale.
Având baza Ag. Ioannis ca locație-cheie și punct de referință în orașul Volos, se poate face
cu ușurință turul Pelionului și puteți explora întreaga zonă.
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1.Excursie la Meteora.
Meteora este un impotant complex de mănăstiri ortodoxe din Grecia, al doilea după Muntele
Athos. Gasim aici șase mănăstiri care sunt construite pe piloni din piatră naturală, la
marginea de nord-vest a Câmpiei Tesaliei în apropierea râului Pinios și Munților Pindului, în
centrul Greciei. Cel mai apropiat oraș este Kalambaka.
Vizitam o manastire din complexul monahal Marele Meteor (Metamorfoseos sau Varlaam).
Ne oprim la un atelier de icoane Byzantine, carti, obiecte bisericesti, suveniruri. Acolo turistii
sunt intampinati cu suc/rahat, se va face o demonstratie de realizare a icoanelor, iar la
plecare se organizeaza o tombola.
45 euro/pers – copii 30 euro/pers.
2. Excursie la Salonic. Plecare ora 08:30 catre Salonic. Tur panoramic al Salonicului
cu vizita la Catedrala Sfantul Dumitru, Biserica Sfantul Gheorghe (Rotonda) cea
mai veche biserica din Grecia, Arca lui Galeriu, Biserica Sfanta Sofia in
bulevardul Egnatia, Catedrala Mitropolitana Grigorie Palama, bulevardul
Tsimiski si piata Aristotelous, Sf Teodora, Turnul Alb si vizita orasului vechi
(Ladadika).
Timp liber pentru plimbare si cumparaturi. Ora 17:30 plecare din Salonic catre Pelion.
45 euro/pers – copii 30 euro/pers.
3. Excursie la Atena
Plecare ora 08:30 cu destinatia Atena. Turul panoramic al Atenei cu autocarul, insotiti de
ghid grec, autorizat vorbitor de limba romana, tur care va cuprinde : Piata Omonia, Biblioteca
Nationala, Universitatea, Academia, Piata Syntagma, Stadionul Olimpic, Templul lui Zeus
Olimpianul, Poarta lui Adrian, vizita la Acropolis. Se face un scurt tur pietonal in zona Plaka,
cartier istoric, situat la nord de Acropole. Dupa amiaza, program de plimbări și cumparaturi în
Atena. In jurul orei 16:00, plecare si revenire la hotel.
50 euro/pers – copii 35 euro/pers.

GRUP MINIM 40 PERSOANE
Insotitorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta
structura programului.
In cazul unui grup mai mic de 40 persoane, se va achita un supliment de 20 euro/persoana.
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