
ATENA - REVELION 2023 IN CAPITALA MASLINILOR  

Descriere 

• 5 nopti cu mic dejun la HOTEL BOSS BOUTIQUE ATHENS 4*, recomandat 4* superior, situat la 
700 m de Piata Omonia • Zbor direct compania TAROM Bucuresti – Atena – Bucuresti • BONUS! 
Tur panoramic al orasului Atena inclus, cu intrare optionala la Acropole • Ghid local vorbitor de limba 
romana si insotitor de grup roman pe toata durata programului 

• Cina Festiva optionala cu muzica, dans si program artistic!  

Descriere Program 

Program 1 - pentru perioada 28.12.2022 – 02.01.2023 

 
28.12.2022 BUCURESTI – ATENA 
Intalnire la Aeroportul Otopeni la ora 14:30 cu insotitorul de grup si imbarcare la cursa TAROM RO273 
cu decolare din Bucuresti la ora 16:40. Aterizare la Atena la ora 18:20 si transfer la hotel. Cazare la 
hotel Boss Boutique 4*Superior, in centrul Atenei. Intalnire cu insotitorul de grup pentru inscrierea la 
excursiile optionale si timp liber la dispozitie. 
 
29.12.2022 ATENA – Tur panoramic al orasului Atena cu vizita la Acropole 
Mic dejun. Turul panoramic al Atenei, cu autocarul: Piata Omonia si renumita Piata a Constitutiei - 
Sintagma, Parlamentul, Universitatea, Academia, Biblioteca Nationala, Stadionul Olimpic-locul 
desfasurarii primei Olimpiade moderne in 1896. Intrare optionala la Acropole (inclusiv muzeul), cu ghid 
grec vorbitor de limba romana (biletul de intrare: 20 €/persoana, iar pentru pensionari si tineri pana in 
18 ani, pe baza de document doveditor, 10 €/persoana). Timp liber pentru plimbare, odihna si 
cumparaturi. Cazare la hotel 4*superior in Atena. 
 
30.12.2022 ATENA – Optional, Croaziera in Golful Saronicos 

Mic dejun. Timp liber. Optional, daca timpul este favorabil, o spectaculoasa Croaziera de o zi in Golful 
Saronicos (Marea Egee), cu vizitarea insulelor Egina -oprire cu vizita optionala cu plata pe vasul de 
croaziera, la Manastirea Sfantul Nectarie si vizita la Templul Athenei, Insula Poros si renumita Insula 
Hydra, locul unde s-au filmat nenumarate productii romantice, comedii sau filme de aventuri. Cazare 
la hotel 4*superior in Atena. 
 
31.12.2022 ATENA - Excursie optionala in Peloponez – La multi ani, 2023! 
Mic dejun. Excursie optionala cu plecare foarte devreme dimineata spre Peloponez (Tur de Argolis), 
Istmul si Canalul Corint, Mycene, cu vizitarea optionala a Palatului si Mormantului Dinastiei Atrizilor, 
Epidavros – spectaculosul amfiteatrul antic cu cea mai buna acustica din lume si muzeul, pentru care 
intrarea este inclusa. Se face un popas la Nafplio, orasul port construit de venetieni si prima capitala 
a Greciei modern dupa eliberarea de sub otomani. Pranzul este inclus in cadrul excursiei. Seara, 
participare optionala la cina festiva, cu muzica, dans, program specific, meniu cu preparate traditionale 
si din bucataria internationala, la Sala Oneirio sau similar, pentru care trebuie sa optati si sa achitati 
la inscrierea la program. La Multi Ani 2023! 
 
01.01.2023 ATENA – Excursie Optionala la Cap Sounion - Marea Egee 
Mic dejun. Timp liber. Optional, excursie la Cap Sounion, pe traseul: Atena - Cap Sounion, locul unde 
Marea Egee este strajuita de ruinele Templului lui Poseidon (aprox.45 km). Pranzul cu specific 
pescaresc este inclus in pretul excursiei optionale. Cazare la hotel 4*superior in Atena. 
 
02.01.2023 ATENA – Excursie optionala la Oracolul din Delfi - BUCURESTI 
Mic dejun. Excursie optionala cu plecare foarte devreme dimineata spre Oracolul din Delphi, la 150 
km de Atena. Oracolul din Delphi a fost timp de sute de ani unul din punctele centrale ale religiei antice 
grecești si era consultat din cele mai vechi timpuri în probleme politice sau domestice, bucuradu-se 



de un prestigiu important în antica lume greacă. Este locul ideal pentru a va afla viitorul la inceput de 
an! Pranzul este inclus in cadrul excursiei. Cei ce opteaza pentru excursie vor elibera camerele la 
plecare devreme dimineata si vor avea transferul direct la aeroport, iar cei care raman in Atena, au 
timp liber si elibereaza camera hotelului la ora 12.00. Depozitarea bagajelor se face in spatiul special 
amenajat din hotel. Transfer la aeroport pentru imbarcare la cursa TAROM RO274 cu decolare din 
Atena la 19:10 si aterizare la Bucuresti Otopeni la ora 20:45. 
 
 
Program 2 - pentru perioada 30.12.2022 – 04.01.2023 

 
30.12.2022 BUCURESTI – ATENA 
Intalnire la Aeroportul Otopeni la ora 14:30 cu insotitorul de grup si imbarcare la cursa TAROM RO273 
cu decolare din Bucuresti la ora 16:40. Aterizare la Atena la ora 18:20 si transfer la hotel. Cazare la 
hotel Boss Boutique 4*Superior, in centrul Atenei. Intalnire cu insotitorul de grup pentru inscrierea la 
excursiile optionale si timp liber la dispozitie. 
 
31.12.2022 ATENA – Tur panoramic al orasului Atena cu vizita la Acropole 
Mic dejun. Turul panoramic al Atenei, cu autocarul: Piata Omonia si renumita Piata a Constitutiei - 
Sintagma, Parlamentul, Universitatea, Academia, Biblioteca Nationala, Stadionul Olimpic-locul 
desfasurarii primei Olimpiade modern in anul 1896. Intrare optionala la Acropole (inclusiv muzeul), cu 
ghid grec vorbitor de limba romana (biletul de intrare: 20 €/persoana, iar pentru pensionari si tineri 
pana in 18 ani, pe baza de document doveditor, 10 €/persoana). Timp liber pentru plimbare, odihna. 
Cazare la hotel 4*superior in Atena. Seara, participare optionala la cina festiva, cu muzica, dans, 
program specific, meniu cu preparate traditionale si din bucataria internationala, la Sala Oneirio sau 
similar, pentru care trebuie sa optati si sa achitati de la inscrierea la program. La Multi Ani 2023! 
 
01.01.2023 ATENA – Excursie Optionala la Cap Sounion – Marea Egee 
Mic dejun. Timp liber. Optional, excursie la Cap Sounion, pe traseul: Atena - Cap Sounion, locul unde 
Marea Egee este strajuita de ruinele Templului lui Poseidon (aprox.45 km). Pranzul cu specific 
pescaresc este inclus in pretul excursiei optionale. Cazare la hotel 4*superior in Atena. 
 
02.01.2023 ATENA – Optional, Croaziera in Golful Saronicos 
Mic dejun. Timp liber. Optional, daca timpul este favorabil, o spectaculoasa Croaziera de o zi in Golful 
Saronicos (Marea Egee), cu vizitarea insulelor Egina -oprire cu vizita optionala cu plata pe vasul de 
croaziera, la Manastirea Sfantul Nectarie si vizita la Templul Athenei, Insula Poros si renumita Insula 
Hydra, locul unde s-au filmat nenumarate productii romantice, comedii sau filme de aventuri. Cazare 
la hotel 4*Superior in Atena. 
 
03.01.2023 ATENA - Excursie optionala in Peloponez 
Mic dejun. Excursie optionala cu plecare foarte devreme dimineata spre Peloponez (Tur de Argolis), 
Istmul si Canalul Corint, Mycene, cu vizitarea optionala a Palatului si Mormantului Dinastiei Atrizilor, 
Epidavros – spectaculosul amfiteatrul antic cu cea mai buna acustica din lume si muzeul, pentru care 
intrarea este inclusa. Se face un popas la Nafplio, orasul port construit de venetieni si prima capitala 
a Greciei modern dupa eliberarea de sub otomani. Pranzul este inclus in cadrul excursiei. Cazare la 
hotel 4*Superior in Atena. 
 
04.01.2023 ATENA – Excursie optionala la Oracolul din Delfi - BUCURESTI 
Mic dejun. Excursie optionala cu plecare foarte devreme dimineata spre Oracolul din Delphi, la 150 
km de Atena. Oracolul din Delphi a fost timp de sute de ani unul din punctele centrale ale religiei antice 
grecești si era consultat din cele mai vechi timpuri în probleme politice sau domestice, bucuradu-se 
de un prestigiu important în antica lume greacă. Este locul ideal pentru a va afla viitorul la inceput de 
an! Pranzul este inclus in cadrul excursiei. Cei ce opteaza pentru excursie vor elibera camerele la 
plecare si vor avea transferul direct la aeroport, iar cei care raman in Atena, au timp liber si elibereaza 



camera hotelului la ora 12.00. Depozitarea bagajelor se face in spatiul special amenajat din hotel. 
Transfer la aeroport pentru imbarcare la cursa TAROM RO274 cu decolare din Atena la 19:10 si 

aterizare la Bucuresti Otopeni la ora 20:45. 

Descriere Hotel 

BOSS BOUTIQUE ATHENS 4*(recomandat 4*sup)https://bossboutiqueathens.com/ cotat 8.8 pe 

booking 

Excursii optionale - preturi informative 

• Croaziera pe Marea Mediterana in Golful Saronicos. Pret informativ: 110 euro/persoana. Include: 
transfer autocar la punctul de imbarcare pe vas, croaziera, pranzul pe vas. 
• Excursie la Cap Sounion. Pret informativ: 80 €/persoana, incluzand transport auto, pranz 
pescaresc la o taverna pe malul marii si asistenta turistica. 
• Excursie in Peloponez, tur de Argolis. Pret: 90 euro/persoana pentru minimum 20 persoane. 

Include: transportul cu autocarul, pranz traditional, asistenta turistica in limba romana si intrare la 
Amfiteatrul Epidavros si muzeu. 
• Excursie la Delphi. Pret: 90 euro/persoana pentru minimum 20 persoane. Include: transportul cu 

autocarul, pranz traditional, asistenta turistica in limba romana, intrare la oracol. 

Conditii de realizare a grupului 

GRUP MINIM 25 PERSOANE. Pentru un grup de 20– 24 persoane se percepe un supliment de 20 
€/persoana. Pentru un grup mai mic de 20 persoane, pretul se recalculeaza. Recalcularea pretului se 
va face cel mai tarziu cu 21 zile inaintea plecarii.  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 maxim 
rezervat, pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor 
reguli diferite de decomandare. 
ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele 

necesare, din momentul inscrierii si confirmarii rezervarii.Nu ne asumam eventualele servicii speciale 
ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari 
servicii. 

Informatii utile specifice calatoriilor in Grecia 

•    Atena este cea mai mare metropola a Greciei, unul dintre cele mai vechi orase ale Europei, a carei 
Acropole a fost inclusa din anul in Patrimoniul Universal UNESCO. 
•    Atena beneficiază de un transport bine pus la punct, în care se regăsesc toate mijloacele de 
transport: autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, a carei retea cu trei linii de metro, a fost construita  în 
anii 1990. Chiar daca nu veti circula cu metroul atenian, nu ezitati sa vizitati statiile centrale, care sunt 
muzee gratuite, unde sunt expuse vestigii de mii de ani, gasite pe parcursul sapaturilor. 
•    Pentru servirea mesei, nu ocoliti restaurantele, tavernele, cafenelele si mai ales cofetariile din 
centrul Atenei. Sunt oaze de felurite preparate, pe cat de gustoase, pe atat de apetisante si la preturi 
accesibile (in euro). 
•    Si ce poate sa fie mai inedit, ca dupa o noapte petrecuta la Buzoukia, in cartierul Plaka sau 
Monastiraki, dupa mai multe pahare de Ouzo, sa mananci o ciorba proaspata si aburinda de burta, la 
Piata de Peste de pe strada Atena si sa gusti dintr-o mare varietate de masline si portocale proaspete. 

Informatii Utile 

•    Trebuie sa va prezentati la aeroport la intalnirea cu reprezentant/insotitor de grup, cu 2-3 ore inainte 
de ora anuntata a decolarii avionului, functie de sezon si informarea finala! Prezentarea biletului de 
avion la imbarcare este obligatorie! Bagajele permise pentru calatorie – bagaj de cala 23 kg si max. 8 
kg bagaj de mana pentru fiecare pasager. 
•    Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei 
intermediare/ a agentului care a efectuat inscrierea, orice modificare se taxeaza cu 
25€/modificare/rezervare; 

https://bossboutiqueathens.com/


•    Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in 
functie de politica orara a fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea 
se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora 12:00);  
•    Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are 
gratuitate la cazare sau o reducere foarte mare 
•    Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu (matrimonial) poate fi in unele 
hoteluri format din doua paturi de o persoana alipite. Al treilea pat poate fi in functie de dotarea fiecarui 
hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea. 
•    Unii hotelierii solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex.mini 
bar/frigider, seif, aer conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul 
cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 
4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se restituie/deblocheaza la predarea camerei. 
Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului ; 
•    Toate unitatile de cazare,precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele 
abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la 
o tara la alta; 
•    Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii 
au acces cu pantalon lung si incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar 
doamnele in tinuta decenta. 
•    Important! Pe destinatiile externe, mesele festive oferite cu ocazia unor evenimente sau sarbatori 
(Paste, Craciun, Revelion) sunt diferite fata de cele traditionale romanesti, atat ca meniu, cat si ca 
durata si divertisment. 
•    Informatii referitoare la Covid 19 – conditii de calatorie informative, cu actualizare pe site 
www.mae.ro- Republica Elena 

ATENA - REVELION 2023 IN CAPITALA MASLINILOR pachet 6 zile plecare din Bucuresti zbor 
Tarom 
Servicii incluse 

 

5 nopti cu mic dejun la HOTEL BOSS BOUTIQUE ATHENS 5* (recomandat 4* SUP in centrul 
Atenei sau similar) Zbor direct compania TAROM Bucuresti – Atena – Bucuresti Taxele de aeroport 
(pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului petrolului) Transferul apt-htl-
apt Asistenta turistica in limba romana pe toata durata programului turistic Turul panoramic al Atenei 
– fara biletul de intrare la Acropole – cu ghid local de limba romana 

Pretul nu include 

 

Cina Festiva de Revelion, se va organiza functie de regulile impuse de autoritatile locale functie de 
situatia epidemiologica. Optiunea si achitarea cinei se face o data cu inscrierea la acest program. 
Pretul cinei este de 90 € de persoana. Intrarile la obiectivele turistice, excursiile optionale, alte 
servicii decat cele mentionate in program Biletul de intrare la Acropole: 20 €/persoana, iar elevii, 
studentii si pensionarii au reducere pe baza documentelor doveditoare, achita 10 €/persoana. Taxa 
locala de la 01.01.2018 (4 eur/zi/camera) se achita direct la receptia hotelului de catre participantii la 
program. Bacsisul ce se practica in Grecia, pentru prestatorii serviciilor locale, ghizi si soferi si este 
de 10€/persoana, suma care se va achita la plecare insotitorului grupului. 
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