
 

 

 

 CIRCUITE  2019 

ATENA 
Vacanta de Martisor 

Acropole – Micene – Epidaur – Cap Sounion – Croaziera in Golful Saronic 

Perioada: 28.02 – 03.03.2019 

(4 zile/3 nopti) 

_________________________________ 
Capitala Greciei, Atena, a cunoscut o evolutie glorioasa in antichitate, fiind locuita inca din Epoca Bronzului. 

Haideti sa o descoperim de in primavara, este mai frumoasa ca in oricare alt anotimp! 

Acropole este cel mai faimos templu al antichitatii grecesti; dedicat initial protectoarei sale, zeita Atena, acest edificiu impresionant 

domina centrul orasului modern, fiind cea mai buna reflectie a splendorii, puterii si bogatiei atenienilor. 

 
 
 



PROGRAMUL CIRCUITULUI: 
 
Ziua 1: BUCURESTI – ATENA 
Intalnire la Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni) cu insotitorul de grup la ora 14:30 pentru imbarcare pe 
cursa TAROM cu destinatia Atena (decolare la ora 16:35); sosire la Atena (ora 18:10). Transfer si cazare la hotel 3* 
superior. Optional se poate achita in agentie suplimentul pentru pachet de trei cine: 45 euro / persoana / pachet. 
Ziua 2: ATENA 
Mic dejun. Astazi ne vom bucura de un tur panoramic cu autocarul al orasului Atena, pe parcursul caruia vom avea 
ocazia sa admiram Piata Omonia & Sintagma, Parlamentul, Universitatea, Biblioteca Nationala, Stadionul tuturor 
atenienilor (Olympic), unde s-a desfasurat prima Olimpiada (1896). Vizita la Akropolis cu ghid local, vorbitor de limba 
romana (biletul de intrare nu este inclus). Dupa amiaza, plimbari individuale sau, OPTIONAL, excursie “Apus de soare la 
Cap Sounion” (65 km). Ne vom indrepta spre cel mai sudic punct al Greciei continentale, pe un traseu spectaculos, pe 
malul Marii Egee. Pret informativ: 75 euro / persoana (grup minim 15 platitori) – include transport cu autocarul, cina 
pescareasca si asistenta turistica, nu include bilet de intrare. Cazare la acelasi hotel. 
Ziua 3: MYCENE – EPIDAVROS – NAFPLIO – CANALUL DE CORINT (optional) 
Mic dejun. Astazi va propunem o excursie optionala 
in Peloponez (tur Argolis), Istmul Corinth, Mycene, 
vizitarea Palatului cu renumita “Poarta Leilor” si 
Mormantului Dinastiei Atrizilor, Epidavros (teatrul 
antic, cu acustica unica si muzeul aferent), Nafplion, 
orasul-port construit de venetieni in secolul XIII, 
prima capitala a Greciei moderne dupa eliberarea de 
sub otomani. Oprire pentru fotografii in zona portului din Nafplion cu perspectiva spre insula Burzi si Cetatea Palamidi. 
Pret informativ: 85 euro / persoana (grup 15 platitori) - include: transport/autocar, pranz traditional, ghid local vorbitor 
de limba romana, bilete intrare obiective se platesc individual (nu sunt incluse in tariful initial) . Seara revenim in Atena 
pentru cazare. 
Ziua 4: ATENA- BUCURESTI 
Mic dejun. Eliberarea camerelor la ora 12:00 si depozitarea bagajelor intr-un loc amenajat la hotel. La ora 16:00 transfer 
la aeroport pentru imbarcare pe cursa TAROM cu plecare la ora 18:45. Sosire la Bucuresti la ora 20:20. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  

 

PRET/persoana: 359 EURO (loc in camera dubla, taxe incluse) 

Supliment camera single: 100 EURO;  

Reducere a treia persoana in camera dubla (pat suplimentar): 10 EURO 

Reducere copil 0 – 09.99 in camera cu doi adulti (pat suplimentar): 59 EURO 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

SERVICII INCLUSE: 
• transport cu avionul Bucuresti – Atena – Bucuresti cu compania TAROM; 

• 3 nopti cazare cu mic dejun hotel 3* superior in Atena; 

• transferuri aeroport – hotel – aeroport; 

• tur panoramic cu autocarul in Atena (inclusiv zona Akropolis); 

• ghid local vorbitor de limba romana pentru Atena si excursiile optionale de la Cap Sounion si Peloponez; 

• insotitor de grup din partea agentiei; 

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari). 



Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna iulie 2018. In situatia majorarii acestor 
taxe de catre compania aeriana pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva 
dreptul de a modifica pretul excursiei conform cu noile valori ale acestor taxe. 

 

NU SUNT INCLUSE: 
• asigurarea medicala si asigurarea storno; 

• excursile optionale si intrarile la obiectivele turistice; 

• taxa de oras conform clasificarii locale a unitatii de cazare 3 euro / camera / zi. Se achita la receptie, la sosire 
(poate suferi modificari); 

• pachet 3 cine (optional): 45 euro/ persoana. 
 

ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale): 
BUCURESTI (Otopeni) 16:35 – ATENA 18:10;  
ATENA 18:45 – BUCURESTI (Otopeni) 20:20 
 

GRUP MINIM: 20 persoane 
Supliment grup 15 – 19 persoane: 20 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 15 participanti pretul se 
recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a 
schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. 
Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion 
si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare. 

CONDITII FINANCIARE:  
TERMENE DE PLATA: 
⚫ 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 
⚫ 60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;  
⚫ 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 
zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 
⚫ 5% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intre 120 zile - 91 zile inaintea plecarii; 
⚫ 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 61 zile inaintea plecarii;  
⚫ 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 60 zile - 46 zile inaintea plecarii;  
⚫ 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 45 zile - 30 zile inaintea plecarii; 
⚫ 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii. 
 
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate 
de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara 
care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 
 

TRANSFERURI PRIVATE DIN PROVINCIE LA / DE LA AEROPORT (MINIM 2 PASAGERI): 
• 20 EURO/adult /dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele PLOIESTI, GIURGIU, URZICENI  

• 25 EURO/adult/dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul TARGOVISTE 

• 30 EURO/adult/dus-intors si 15 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele SINAIA, PITESTI, ALEXANDRIA, BUZAU 

• 35 EURO/adult/dus-intors si 15 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele PREDEAL, SLOBOZIA 

• 40 EURO/adult/dus-intors si 20 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele BRASOV, CALARASI 

• 45 EURO/adult/dus-intors si 20 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele FOCSANI, SLATINA 

• 50 EURO/adult/dus-intors si 30 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele CONSTANTA, CARACAL 

• 55 EURO/adult/dus-intors si 30 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele CRAIOVA, RM VALCEA, BRAILA, 
GALATI, TECUCI, FAGARAS 

• 65 EURO/adult/dus-intors si 35 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele TULCEA, BACAU 



• 70 EURO/adult/dus-intors si 35 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul SIBIU 

• 80 EURO/adult/dus-intors si 45 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele SIGHISOARA, MEDIAS 

• 95 EURO/adult/dus-intors si 50 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul TG MURES 
 
NOTA: Serviciul de transfer privat este valabil in limita locurilor disponibile la momentul rezervarii.  
 

OBSERVATII:  
• DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: CARTE DE IDENTITATE SAU PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC SAU 

TEMPORAR VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT; 

• clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile 
camerelor sunt conforme cu standardele locale; 

• conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa 
iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 
parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul 
dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro; 

• persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 
certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite); 

• agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu; 

• tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de 
copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program. 

• distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 

• hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca 
garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii; 

• pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul 
sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor; 

• persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va 
propune, in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la 
expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in 
consecinta turistul poate sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single; 

• agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este 
schimbata de compania aeriana; 

• agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor; 

• in situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund noului 
orar de zbor al cursei internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de pret 
ocazionate de reemiterea biletelor pe cursa interna; daca circuitul se anuleaza din cauza neintrunirii grupului 
minim, agentia nu este obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion; 

• conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 

• conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre 
ghizii locali; 

• politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza 
informatii suplimentare cu privire la acest aspect; 

• agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in 
cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele 
competente; excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii 
nu se incaseaza in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari 
decat cele ale excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca 
persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul 
respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 
persoane. La un numar mai mic de participanti pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la 

http://www.politiadefrontiera.ro/


excursiile optionale este suficient de mare, insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat 
respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel vor avea program liber fara insotitor; 

• asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu randul al doilea de banchete; 

• prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

_________________________________ 
 

Grecia – in greaca este cunoscuta inca din antichitate cu numele Ellada, este situata in Europa de Sud, iar conform 
recensamantului din anul 2011, are o populatie de cca 11 milioane de locuitori. Cel mai mare oras al tarii este Atena, 
care numara 5,5 milioane de locuitori, impreuna cu zona metropolitana, aflata in continua expansiune. 
 
Atena - este capitala Greciei. Orasul a cunoscut o evoluție glorioasa, mai ales in Grecia Antica, fiind locuita de oameni 
inca din Epoca Bronzului si guvernata pana in jurul anului 1000 i.C. de 
regi ionieni. Orasul istoric Atena este locul de nastere al artei, stiintei si 
democratiei, rascrucea dintre civilizatia estica si cea vestica, este 
capitala si centrul politic, cultural si economic al Greciei. 
Obiective turistice: Atena abunda in obiective turistice si istorice, astfel 
turistii isi pot crea o imagine cat mai verosimila asupra inceputului 
civilizatiei. Orasul istoric Atena este locul de nastere al artei, stiintei si 
democratiei, rascrucea dintre civilizatia estica si cea vestica, este 
capitala si centrul politic, cultural si economic al Greciei. Cele mai 
importante atractii turistice din capitala Greciei sunt: 
 

Acropole: Cel mai important si mai frumos templu din Atena numit si 
„Piatra Sfanta a Atenei”, dedicat initial protectoarei sale, zeita Atena, 
domina centrul orasului modern de pe piscul de piatra cunoscut ca 
Acropole. Acropolele, datand din secolul V i. Ch., este cea mai buna 
reflectie a splendorii, puterii si bogatiei Atenei. Partenonul si alte cladiri 
principale ale Acropolelor au fost construite de Pericles in sec V i. Ch. 
ca monumente ale realizarilor politice si culturale ale locuitorilor 
Atenei.  Ceea ce e fascinant la Partenon este ca iti creeaza senzatia ca 
este construit din piese ce pot fi modificate intre ele, dar acest lucru nu 
este posibil. Fiecare piesa din Partenon este unica si se potriveste cu 

locul unde este asezata ca in cel mai greu puzzle. Liniile ce par drepte, in realitate nu sunt. Partenonul este cea mai 
perfecta si cea mai imitata cladire din lume. Lucrarile de restaurare au durat 30 de ani si probabil ca vor mai dura inca 
atat. 
 
Agora un centru religios si asezamantul justitiei. Locul a fost cucerit fara intrerupere in toate perioadele din istoria 
orasului. A fost folosit ca zona rezidentiala in anul 3000 i. Hr.  La inceputul sec XI, Agora a devenit o zona publica. 
Incepand cu perioada bizantina si pana in anul 1834, atunci cand Atena a devenit capitala statului independent Grecia, 
Agora a fost din nou dezvoltata ca zona rezidentiala. 
  

 

 
 

_________________________________ 
 
 

 


