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De la 255 €  
+ 295 euro (bilet de avion,  

transferuri  şi  transport  autocar) 
 

8 zile - Avion 
 
  

DATE DE PLECARE 2020:  

08.06; 14.09; 21.09 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 bilet de avion Bucureşti - Preveza 

şi retur; 

 transport cu autocar/minibus  

clasificat;  

 7 nopti de cazare la hotel de  3* 

 7 mic dejun; 

 transfer aeroport-hotel -aeroport 

 Însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 
 

B O N U S U R I  

 NOU! Pachet full included 

PELLERIN: 10 %  Discount  la 

achitarea din ţară a  excursiilor 

opţionale 1+2+3  (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club 

Card  

 5 %  Discount  la achitarea din 

ţară a  excursiilor opţionale 1+2+3 

(de mai jos)  
 

O P Ț I O N A L  

1. Croazieră - Turul insulelor ionice – 

40 €/ pers ; 

2. Kefalonia - Lacul subteran 

Melissani - 40 €/ pers 

3. Zakynthos - Croazieră Navagio -  

40 €/ pers;  

4. Seară tradiţională grecească –    

40 €/ pers 

Program 
 

 Ziua 1. București – Lefkada 
Călătoria noastră începe în Aeroportul Internațional Henri Coandă. După formalitățile 

vamale ne îmbarcăm și zburăm către aeroportul din Preveza. Inainte de a traversa in 

Lefkada vom merge impreuna intr-un tur al orasului:  vom vizita biserica Sfantului 

Haralambie, ocrotitorul orasului si apoi mergem la sitului arheologic de la Nikopolis-

Preveza, unde a fost batalia de la Actium in anul 31 I.H. de pe vremea Cleopatrei si a lui 

Marc Antonius. Pornim apoi cu autocarul spre Lefkada, una dintre puținele insule din 

Grecia unde se poate ajunge pe uscat. Aici ne vom îndrepta spre hotel și apoi vom avea 

timp să descoperim peisajul minunat al insulei. Apropos, nu uitați să vă luați aparatul de 

fotografiat! Lefkada ascunde nenumărate comori: livezi de măslini mângâiați de vânt, 

apusuri de soare superbe, sate uitate de vreme, vegetație luxuriantă, aproape tropicală, 

dar și munți semeți, care privesc spre marea cea limpede și adâncă.  (Cazare in Lefkada). 

 

Moment de răgaz : 

Lefkada este unul dintre cele mai potrivite locuri pentru a vă bucura de bucătăria 

mediteraneană. De altfel, 50% din agricultura locală este dedicată producției de ulei de 

măsline. Nu vă refuzați așadar plăcerea de a vă așeza la o tavernă, printre turiști și 

localnici cu chef de vorbă și povești, pentru a gusta din minunățiile insulei: burdeto (pește 

înăbușit în sos iute de roșii), plăcinte Maridi cu pește și frigadeli (bucăți de ficat 

înfășurate în grăsime, la proțap). Poftă bună! 

 

 Ziua 2. Turul Insulelor Ionice 
Mic dejun. Program liber sau optional croaziera pentru vizitarea celor mai 

importante insule din Marea Ionica (transferul pana la port nu este inclus): oprire timp 

de o ora pe cea mai faimoasa plajă din Grecia - Porto Katsiki, timp in care ne bucuram de 

o baie in apa turcoaz si limpede. Urmatoarea destinatie este Fiscardo, situata pe cea mai 

mare insula din Marea Ionica - Kefalonia. Ne oprim apoi la plaja Golden Beach pe 

faimoasa Itaka, insula lui Ulise. De aici, vom porni la drum catre pestera Papanikolis, 

unde in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, grecii isi ascundeau submarinul, pentru 

a ataca trupele germane si italiene care veneau dinspre Igoumenitsa si treceau catre 

Patra. Ultima oprire este pe faimoasa insula al lui Onassis si anume Skorpios.  Seara ne 

intoarcem la hotel cu amintiri frumoase. Cazare in Lefkada. 

 
Moment de răgaz: 

Nu uita sa iti iei camera foto si costumul de baie! Azi vei avea ocazia sa te simti in 

Paradis, inotand in apele limpezi si albastre ale Marii Ionice si atingand cu pasul insule 

celebre in intreaga lume. 

  

 Ziua 3. Lefkada  - Kefalonia 

      A venit clipa să ne despărțim de Lefkada. Traversam cu feribotul spre Kefalonia, cea 

mai mare dintre insulele ionice. Este celebră nu numai pentru pădurile sale de pini care 

unesc muntele de mare și pentru satele tradiționale absolut fermecătoare, dar și pentru 

că este o destinație preferată de celebrități din toată lumea. Cazare în Kefalonia 

 

 Ziua 4. Lacul subteran si pestera Melissani 

Mic dejun. Program liber sau excursie optionala la Melissani. Dintre toate 

frumusețile pe care le deține, Kefalonia se remarcă prin lacul și peștera Melissani (nu 

este inclus biletul de intrare), unele dintre cele mai spectaculoase din întreaga Europă.  

Lefkada și Insulele Ionice – Pe urmele lui Ulise 
În această călătorie avem ocazia să descoperim comorile Mării Ionice: 

Lefkada– Kefalonia - Zakynthos 
 

 

Program EXPRESS 
Mai multe obiective, o singură călătorie! 
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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.pellerin.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 

30 de persoane; 

 Traversarile  cu ferry în Zakynthos, 

şi  Kefalonia, preţ pentru bilete  

50 €/ pers. (se achită la înscriere) 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  

 Supliment de single 175 € 

 Reducere a 3-a persoană în 

cameră 15 € 

 Copil 6-12 ani reducere 25 € 

pentru cazare în cameră cu 2 

adulţi. 

 

 

 

La mică distanță de Sami, într-un mic sătuc montan, săpată de apele salmastre în 

inima munților, veti găsi o peșteră care adăpostește unul dintre cele mai frumoase lacuri 

subterane. Culoarea sa de verde-azuriu-violet cu sclipiri diafane îl poziționează pe 

primele locuri în topul celor mai spectaculoase minuni ale naturii din lume. 

    Legendele grecești spun că lacul Melissani este locul unde în vremurile demult 

apuse se scăldau nimfele. Din aburii iscați s-a născut nimfa Melissanthe care s-a 

îndrăgostit de Zeul Pan. Pentru că nu-i împărtășea iubirea, nimfa și-a găsit sfârșitul în 

”lacul fără fund”, iar lacrimile sale i-au dat ochiului de apă, culori de nemaivăzut. Sute de 

ani a stat ascunsă peștera în creierii munților, până când un devastator cutremur care a 

distrus mai bine din jumătate de insulă, a scos la iveală minunea. Acoperișul grotei s-a 

surpat, iar localnicii au descoperit locul. De atunci, acesta este cel mai vizitat loc de pe 

întreaga insulă.  

 
Moment de răgaz : 

Aparatul foto va surprinde culori de neimaginat in timpul plimbarii cu barca pe 
lacul Melissani. Memoriile inregistrate pe film vor face deliciul celor de acasa. 

 
Dupa o zi incarcata de culoare, ne indreptam spre hotel, incarcati cu amintiri 

frumoase din Marea Ionica. Cazare in Kefalonia. 
 

 Ziua 5. Kefalonia -  Zakynthos 

Astăzi ne despărțim de frumoasa insula Kefalonia și ne îndreptăm către portul 

Killini, de unde vom lua feribotul pentru Zakynthos. Pregătiți-vă să vă îndrăgostiți 

iremediabil de natura idilică a acestei insule, cea de-a treia ca mărime dintre Insulele 

Ionice. Despre acest loc se spune, deloc întâmplător, că era insula prefarată a lui Apollo și 

a lui Artemis. Toți cei care au fost aici povestesc cu încântare de vegetația aproape 

tropicală, de varietatea de plaje, pentru toate gusturile și de grija pe care o au locuitorii 

pentru natură. De altfel, emblema insulei este broasca țestoasă Caretta, o specie protejată 

prin lege. Seara ne vom odihni la hotelul aflat într-o zonă liniștită a insulei Zakynthos. 

 

 Ziua 6. Navagio – plaja epavei  

Mic dejun. Program liber sau optional croaziera spre plaja  Navagio, aflată în vestul 

insulei Zakynthos. Stâncile uriașe, nisipul fin și albastrul transparent al mării transformă 

acest loc într-o adevărată minune a naturii. Este una dintre cele mai apreciate si totodata, 

exclusiviste plaje din Grecia. Pare, mai degraba, o frantura de rai, izolata de restul 

civilizatiei, de care doar cei privilegiati au sansa sa se bucure. Plaja nu este accesibila 

decat cu vaporul, dar asta nu impiedica mii de turisti sa se aventureze in acest colt ascuns 

de lume pentru a se delecta macar cateva minute cu imaginea incredibila a stancilor 

uriase, a plajei cu nisip fin si a albastrului transparent al apei marii... 

O alta atractie a plajei, pe langa imaginea de vis oferita de natura, este epava vasului 

scotian Panagiotis, esuat pe tarm in anul 1980. Nimeni nu stie exact cum a ajuns aceasta 

nava pe plaja, desi legendele nu au intarziat sa apara. Construita in Scotia in anul 1937, 

nava si-a schimbat numele de mai multe ori de-a lungul timpului, sfarsind prin a deveni 

Panagiotis, nava celebra a contrabandistilor de tigari si a mafiotilor italieni. Unele voci 

sustin ca nava a esuat in timpul unei urmariri cu navele pazei de coasta grecesti, ulterior 

echipajul disparand fara urma. O alta varianta a povestii sustine ca nava a fost scufundata 

in apropierea tarmului de aceeasi paza de coasta, valurile aruncand-o apoi pe tarm. 

Ultima, si poate cea mai putin romanțioasa poveste, spune ca ministrul turismului grec 

din anii '80 a dat ordin ca epava sa fie dusa special pe aceasta plaja pentru a atrage cat mai 

multi turisti... 

Indiferent insa de legendele tesute in jurul ei, plaja pe care se odihnește epava este 

considerata si astazi o veritabila minune a naturii, poate cea mai frumoasa plaja din 

Grecia, pe insula pe care, odinioara, a cucerit-o si stapanit-o insusi eroul mitologic Ulise. 

Poate ca aici, pe un loc atat de frumos, si-a purtat pasii chiar cel mai intelept dintre eroii 

care au luptat in razboiul troian... 

 

Moment de răgaz: 

Luati cu dumneavoastra aparatul foto, costumul de baie si ochelarii de soare… si nu 

in ultimul rand, buna dispozitie. La bordul vasului veti avea parte de multa distractie si 

animatie… capitanul si echipa lui va asteapta sa va invete primii pasi ai celebrului dans 

grecesc  “zorba”. 

 Seara ne vom întoarce la același hotel din Zakynthos. 
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 Ziua 7.  Zakynthos  - Patras - Parga  - Lefkada 

    Astăzi ne despărțim Zakynthos  și traversam marea cu feribotul spre continent. Din 

micutul port Killini ne indreptam spre Patras, al treilea oras ca marime al Greciei si a carui 

istorie se intinde pe o perioada de  patru milenii. Sub dominația Imperiului Roman, 

Patrasul a devenit un centru cosmopolit din estul bazinului mediteranean. Conform 

tradiției creștine, aici a fost locul martiriului Sfântului Apostol Andrei. Traversam Podul 

Rio-Antirio  care unește Rio - suburbia estică a Patrasului de orașul Antirio. Podul leagă 

peninsula Peloponezului cu partea continentală a Greciei. 

Ne continuam drumul nostru prin Grecia continentala si ne pregătim de o nouă aventură: 

Parga. În acest loc fermecător vom recunoaște amprenta venețienilor în fiecare detaliu: de 

la căsuțele cu fațadă colorată, cățărate pe stânci, la însemnele italienești din port și la 

înghețata delicioasă pe care cu siguranță nu o vom ocoli. Pentru o panoramă care îți taie 

răsuflarea merită din plin să urci pe dealul semeț pe care se găsește Castelul Parga, ridicat 

de venețieni pentru a apăra așezarea de atacurile piraților. Se vorbeste ca acest castel a fost 

atacat de insusi vestitul pirat Barbarossa în preajma anului 1500. Cert este că fortificația 

stă și astăzi în picioare, mărturie pentru vremurile când pirații nu erau doar subiecte de 

film și apără în continuare orășelul și cele două golfulețe care îl înconjoară. 

 
Moment de ragaz:  
Ne vom convinge imediat de ce despre Parga se spune că este cea mai pitorească așezare 
din Grecia. Va recomandam sa serviti masa de pranz la una din tavernele situate pe malul 
marii.  Nu ezitati sa incercati souvlaki, tzatziki, Sfakiani (un sortiment de placinta cu 
branza) sau prajitura cu alune. 
 După această vizită ne vom întoarce în Lefkada. Cazare in Lefkada. 

 

Experiență: ritm și gusturi tradiționale 

 Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple timpul înainte de a te retrage la hotel, avem 

pentru tine un pont: cum sună pentru tine “Seară Tradițional Greceasca“? Ai ocazia să 

descoperi folclorul autentic, dansurile, ritmurile și costumele specifice, cu obiceiurile de 

nuntă, dar și cu bucătăria specifică. Dupa aceasta cina ne îndrăgostim definitiv de Elada, de 

aromele și de gusturile sale, de cel mai bun ulei de măsline din lume și cele mai proaspete 

fructe de mare. (Opțional) 

 

 Ziua 8.  Lefkada  -  Bucuresti  

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

urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat si ne indreptam spre aeroportul din Preveza 

pentru zborul spre casa.  
 

 

 

 

 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  

 
 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). 

 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. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de 

transport este cea oficială pentru 

Grecia. 

 Unele obiectivele din tururile 

panoramice din program se vizitează 

doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de 

către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva 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 exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de 

genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

 Pentru călătorie sunt necesare cartea de 

identitate sau paşaportul valabile 6 luni 

de la data întoarcerii în ţară. 

 

Grup minim 35 pers. 
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A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 30 € 

345 € 
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

255 €  
+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

275 € 
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

315 € 
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

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  

 Ofertă valabilă pentru 

primele locuri în autocar; 

 GRATUIT -PELLERIN 

CLUB CARD. 

 Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică locală); 

 ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE!  

 Ofertă valabilă pentru 

ultimele locuri în autocar; 

 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 31.01.2020. 

 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 175 € 

 Reducere a 3-a persoană în cameră  - 15 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulți 

 
 

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.pellerin.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.  
 
 

Hoteluri utilizate ȋn sezonul 2019:  

 LEFKADA- Hotel Lefkas 3* 
 KEFALONIA - Hotel Irinna 3*  

 ZAKYNTHOS - Hotel Mojo 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 25 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 

http://www.pellerin.ro/
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referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupulu, 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. 

   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. 

 

 

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia 
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii 

constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane. 
 

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 

 

 

  


