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De la 175 €  
+ 225 euro (bilet de avion, 

transferuri si ghid local in Atena)  
 

 5 zile  - Avion 
  
DATE DE PLECARE 2021:  

21.04; 02.06; 23.06; 08.09; 06.10. 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
• Bilet de avion Bucureşti – Atena si 

retur; 

• 4 nopți de cazare la hotel de 3* 

• 4 mic dejun; 

• Tur de Atena cu ghid local; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport 

• Programul este de tip City Break 

(ATENŢIE, locuri limitate) cu date fixe 

de plecare sincronizate cu plecările 

de autocar al cărui ghid va însoţi şi 

turiştii sosiţi cu avionul. Pentru acest 

program nu se aloca numere de 

ordine in autocar. 

• Însoţitor din partea agenţiei în zilele 2 

şi 3 , iar în rest asistenţă turistică.  

 

B O N U S U R I  
• NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiei opţionale 2 (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club 

Card . 

• 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiei opţionale  2 (de mai jos). 

 

O P Ț I O N A L  
1. Excursie Cap Sounion– 25 € /pers. 

2. Excursie in Peloponez - 30 € / pers 

*Recomandam ca inscrierea la 

excursiile optionale sa se faca din 

tara, deoarece locurile in autocar sunt 

limitate. 

Program 
 

 Ziua 1. București – Atena 
 Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de unde ne îmbarcăm 

pentru zborul spre Atena. După aterizare, îmbarcare în microbuzul de transfer şi 

deplasare catre hotel. Cazare în Atena.   
 

 Ziua 2. Atena – Cap Sounion 
 Pornim motoarele, dimineața devreme, după micul dejun. La fiecare pas ne 
lovim de mitologie, facem salturi în timp, de la Titani până la zeii din Olimp, 
ajungând la unele dintre cele mai cunoscute monumente din Atena. Însoţiţi de 
către ghidul local vom vizita situl Acropolis, în care vom descoperi Partenonul, 
Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul 
Asclepius.  
 Vom explora Templul lui Zeus, Antica Agora, Templul lui Hefaistos și 
vechiul cimitir Keramikos. Vom afla miturile grecilor despre zeii și eroii lor și 
adevărurile din spatele lor, totodată bucurându-ne de priveliști minunate. 
Ne continuăm vizita în Atena cu un tur panoramic  de oraş :  Palatul 
Parlamentului, Piata Sintagma, Academia, Universitatea, Piata Omonia, 
Stadionul Olimpic. 
 O campanie recentă care promovează capitala Greciei suna astfel: #Vorbește 
ateniana! Fii atenian!#. Un îndemn simplu căruia nu ne putem împotrivi. Iar cel 
mai bun mod de a învăța limba atenienilor este prin a repeta specialitățile 
grecești, citind meniul la o taverna din cartierul Plaka. 
 

Moment de răgaz (timp liber): 
 O cină într-o tavernă din cartierul Plaka din Atena trebuie savurată precum o 
avalanșă de senzații. Iar experiența culinară este ca o călătorie prin toată Grecia 
- cu insule, mări, munți și grădini verzi, roditoare. Savurează fiecare înghițitură 
din tradiționalele souvlaki, tzatziki, sau dolmadakia (versiunea grecească a 
sarmalelor), dar și peștele și fructele de mare proaspete. Stropește-le din plin cu 
un pahar de vin autohton, ouzo sau tsipouro. Iar desertul din iaurt bogat, biscuiți 
crocanți, migdale și nuci peste care se varsă câțiva stropi de miere de culoarea 
chihlimbarului te vor face să vorbești grecește.  
   

 După turul istoric, avem program liber în  Atena sau, opțional, cei care simt 
că vor să mai descopere Grecia, locurile ei pitorești și zeii săi măreți, sunt 
invitați să viziteze Cap Sounion, situat  în sudul Peninsulei Attica,  renumit atât 
pentru rolul de sanctuar de la malul mării, cât și pentru ruinele Templelor 
Atenei și ale lui Poseidon. Dacă vă doriți să urmăriți un apus de soare grecesc, 
deasupra mării, însoțiți de zeul apelor, atunci haideți în excursia la Cap Sounion 
si nu veţi regreta. Ne întoarcem în capitala Greciei şi ne cazăm la acelaşi hotel. 
 

 

 Ziua 3.  Atena – Corint – Micene – Nafplio – Epidaurus   
 Mic dejun. A doua zi ne rezervă și mai mult timp pentru a explora Capitala, în 
caz că vrem să căutăm suveniruri sau să vizităm complexul muzeal Benaki, cu o 
colecție impresionantă de obiecte și artefacte din perioada creștin-bizantină, 
islamică, dar și porțelan sau jucării antice provenind din China antică. Cei 
pasionați de sportul rege ar putea face un ocol scurt pană la  stadionul celei mai 
iubite echipe de fotbal din Grecia, FC Panathinaicos, înconjurat de parcuri 
intinse.    

Atena – Oraşul Zeiţei 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Atena – Cap Sounion – Canalul Corint –  Epidaurus – Nafplio – Micene – Delphi  

 

 
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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 Stii ca te numesti Pellerin atunci 
cand toate semnele sunt de partea ta: 
iti place sa calatoresti in jurul lumii, sa 
aduni amintiri de neuitat, astepti cu 
nerabdare sa vizitezi locuri inedite si 
te hranesti cu aventura specifica 
fiecarui loc nou pe care il descoperi. 
Iar daca am aflat ca esti un calator 
veritabil, atunci inseamna ca meriti cu 
desavarsire sa faci parte din clubul 
Pellerin, concept creat special pentru 
tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va 
intoarce din calatoriile sale mai bogat. 
 Cum poti deveni membru? 
Regulamentul si toate detaliile de care 
ai nevoie sunt disponibile la adresa 
www.christiantour.ro. 
Pellerin Club Card este un card 
nominal care se achizitioneaza contra 
cost (25 euro) si vine in intampinarea 
ta cu o multitudine de avantaje si  
facilitati acordate pentru circuitele 
cumparate, dar si beneficii oferite de 
partenerii nostri, in tara. 
 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

• Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, taxe de 

oraș* plătibile la hotel,  alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

• Excursiile opționale pentru minim 

25 de persoane. 

• Programul este de tip City Break  

• Asigurare Covid (storno + medicala). 

Detalii suplimentare gasiti aici: 

https://christiantour.ro/asigurare-covid-19 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  
• Supliment de single 95 € 

• Reducere a 3-a persoană în cameră  

10 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  

pentru cazar în cameră dublă cu 2 

adulţi.  

 

 

 

Grup minim 20 persoane. 

 Pentru cei care doresc să descopere şi alte locuri frumoase ale vechii Grecii 
vă propunem excursia opţională în Peloponez considerată pe drept #inima 
Eladei, locul în care Hercule a învins leul din Nemeea, și unde a fugit Paris al 
Troiei cu frumoasa Elena. Potrivit legendei, Peloponezul este locul de unde au 
pornit Argonauţii în căutarea lânii de aur.  Prima noastră oprire va fi la  Canalul 
Corint, un canal artificial care leagă Golful Corint din Marea Ionică de Golful 
Saronic din Marea Egee. Canalul a fost construit între anii  1881 – 1893  si are o  
lungime de 6,3 km . 
 

Moment de răgaz (timp liber): 
Ia-ți camera foto și inima în dinți și păşeşte pe pasarela care leaga Grecia 

Continentala de Peninsula Peloponez,  situată la circa  100 m înălţime faţă de 

nivelul mării.  De aici poți cuprinde cu pivirea cele două mări şi cu ceva noroc,  

te-ai putea afla acolo exact când, printre pereţii săi înguşti şi abrupţi care 

străbat întreaga distanţă dintre Golful Corint şi Marea Egee, trece câte o navă.  

 

Ne continuăm excursia noastră prin Peloponez cu oprire la Micene, unde 

descoperim Mormântul lui Agamemnon dar şi ruinele fostei cetăţi, înconjurată 

de  “ziduri ciclopice”, construite conform legendei de către fiinţe mitologice. Situl 

arheologic de aici a fost inclus în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO încă din 

1999 iar în cadrul  Muzeului de Arheologie vei descoperi o impresionantă 

colecţie de obiecte şi artefacte ce atestă tradiţiile şi istoria civilizaţiei miceniene, 

cel mai faimos exponat fiind masca de aur a regelui Agamemnon. Urmează 

Nafplio, unde privirile ne sunt furate de  fortificaţiile Castelului Palamidi, 

strategic ridicate pe faleza înaltă şi stâncoasă pentru a face faţă atacurilor ce 

ameninţau odinioară tinuturile Peloponeze. Excursia noastră se încheie cu 

Epidaurus, locul naşterii lui Asclepios, zeul Medicinei. Teatrul Antic de aici este 

considerat  ca având cea mai bună acustică din lume.  

 După ziua de azi suntem mai bogaţi în cunoştinţe despre istoria antica a Greciei 

şi în drumul spre hotelul nostru din Atena ne reamintim reperele zilei. Cazare în 

Atena la acelaşi hotel. 

 

 Ziua 4.  Atena – Orasul Zeitei 

Mic dejun.  Timp liber la dispozitie pentru vizită individuală în Atena. Azi vă 

propunem cartierul Plaka , unde pe lângă magazinele, restaurantele şi viaţa de 

noapte animată, turiştii se mai pot delecta şi cu „secrete” culturale. Vizitaţi aici 

Muzeul de Artă Populară Greacă şi Muzeul Instrumentelor Populare. 

Continuaţi vizita cu o scurtă oprire în Piata Monastiraki, una dintre cele mai 

aglomerate şi mai interesante zone comerciale din Atena. Aflată la marginea 

cartierului Plaka, Monastiraki pulsează de viaţă şi este animată de o forfotă 

neîntreruptă.  Reveniţi în Plaka şi îndreptaţi-vă spre Grădina Naţionala,  de 

lângş clădirea Parlamentului pentru o scurtă pauză la adăpostul liniştit şi 

umbros al parcului. Creată în 1840 de către Amalia, soţia regelui Otto I, grădina 

este azi unul din punctele centrale ale Atenei, având ca fundal modernul Palat 

Prezidenţial. I se mai spune şi Grădina Regală, datorită faptului că a fost facută în 

acelaşi timp cu palatul. Seara cazare la acelaşi  hotel din Atena. 

 

 Ziua 5.   Atena – Bucureşti   

Mic dejun.  Antio, ta leme sindoma!...! (La revedere, ne revedem curând...!) 

Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat şi ne îmbarcăm în 

microbuzul de transfer către aeroport pentru zborul  spre ţară.  

 

 

 

http://www.christiantour.ro/
https://christiantour.ro/asigurare-covid-19
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 80 € 

PROMO 

Reducere 60 € 

STANDARD + 

Reducere 40 € 

255 € 
+ 225 € (bilet de avion, si 

transferuri) 

175 
+ 225 € (bilet de avion si 

transferuri) 

195 € 
+ 225 € (bilet de avion si 

transferuri) 

215 € 
+ 225 € (bilet de avion si 

transferuri) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

✓ GRATUIT - PELLERIN 

CLUB CARD. 

✓ GRATUIT excursia Cap 

Sounion; 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică locală); 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

✓ Nu se acceptă modificări 

sau anulări. 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

✓ Oferta este valabilă până 

la 31.01.2021. 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  
• Supliment de single 95 € 

• Reducere a 3-a persoana în cameră  10 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulţi 

 
C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți 
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un 
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.christiantour.ro.  
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: reduceri pentru asigurări  (medicală/storno sau bagaje), la  facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
•  Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate. 
•  Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de 
cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile 
inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  
 
 
Hotel utilizat ȋn sezonul 2020:  

✓ Atena – Hotel Aristoteles 3* 

*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare. 
 

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist 
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 
• Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu 
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 

 

Modificari şi anulări: 

•         Preţul este calculat pentru un grup minim de 20 de persoane. 

• Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

• Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

• Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunică cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

•   Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 

de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

http://www.christiantour.ro/
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•   Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
• Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau 

hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

• Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii 

opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.  

• Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas / 

feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

•  Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere 

chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze 

agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în 

care are loc desfăşurarea programului. 

•  Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu 

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

•  Pentru călătorie sunt necesare paşaportul / cartea de identitate valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

Sperăm că aţi petrecut  o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări 

comunicate pe următoarele adrese  de corespondenţă:  

E-mail:  relatii.clienti@christiantour.ro  

E-mail:  manager.programeculturale@christiantour.ro   

sau pe formularul de feedback disponibil aici: 

Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit  

 

 

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
mailto:manager.programeculturale@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

