
   Grecia Vara 2021 
 

 

Paralia Katerini 
Paralia Katerini este cea mai cunoscută si vizitată staţiune din nordul Greciei, situata la circa 75 de km sud 
de Salonic. Staţiunea oferă posibilităţi de distracţii diverse, începând cu cele dedicate amatorilor de sport 
(sporturi nautice, sporturi de plajă, biciclete, ATV etc.) până la cele dedicate amatorilor de distracţii nocturne 
in numeroasele cluburi şi discoteci. Nu în ultimul rând, staţiunea este potrivită doamnelor amatoare de 
shopping  sau gurmanzilor care doresc sa savureze mâncarea grecească în una dintre numeroasele taverne. 
Staţiunea este recomandată tuturor categoriilor de vârste şi interese. Plaja din zonă de nord a Paraliei 
Katerini, precum şi cea din sudul staţiunii este foarte largă, ajungând pâna la 100 m lăţime de nisip fin, în 
timp ce apa este foarte curată şi potrivită chiar şi pentru copii. 
 
 

VILA DIANA 3*** 
Vil ă  de 3*, se află la 150 m de plajă şi este de o calitate excelentă.  
Dispune de  camere duble, camere triple şi camere de 4 locuri, dispuse pe 2 etaje. 
Toate camerele oferă următorul nivel de confort:  
baie proprie cu dus, chicinetă compusă din plită electrică, chiuvetă, frigider, aparat de cafea, hotă şi dulap cu 
veselă,TV Saat ,aer condiţionat (opţional, contra cost);balcon ,internet wireless 
 

          

 

Vila GOLDEN SUN *** 

Vil ă 3* de o calitate excelentă.Toate camerele oferă următorul nivel de confort: baie proprie cu dus, chicinetă 
compusă din plită electrică, chiuvetă, frigider, aparat de cafea, hotă şi dulap cu veselă, TV Saat, aer 

condiţionat (opţional, contra cost), balcon,  internet wireless 

         

 

 

 

 



 

Tarife 7/10 nopti cazare si transport autocar /persoana/exprimate in  euro 

               
Tarife Early 

Booking 
Tarif 

Standard*** 
pana la 

31.03.2021 de la 01.04.2021 
Data primei cazari in 

Grecia 

        

  2 
pers. 

3 
pers. 

4 
pers. 

2 
pers. 

3 
pers. 

4 
pers. 

27.05.2021(10nopti) 175 165 155 190 180 170 

06.06.2021 (10nopti) 175 165 155 190 180 170 

16.06.2021 (10nopti) 185 175 165 200 190 180 

26.06.2021 180 170 160 195 185 175 

03.07.2021 185 175 165 200 190 180 

10.07.2021 185 175 165 200 190 180 

17.07.2021 185 175 165 200 190 180 

24.07.2021 190 180 170 205 195 185 

31.07.2021 195 185 175 210 200 190 

07.08.2021 200 190 180 215 205 195 

14.08.2021 200 190 180 215 205 195 

21.08.2021 200 190 180 215 205 195 

28.08.2021 195 185 175 210 200 190 

04.09.2021 (10 nopti) 195 185 175 210 200 190 

14.09.2021 (10nopti) 185 175 165 200 190 180 

24.09.2021  175 165 155 190 180 170 

! Perioadele de mai sus reprezinta data inceperii sejurului, plecarea din Romania se face cu o zi inainte! 
 
Servicii incluse: transport autocar, cazare 7/10 nopti la vila, asistenta turistica in limba romana la destinatie 
Servicii neincluse : asigurare medicala si storno (recomandate), taxa de statiune :0,50 euro/camera/zi 
(obligatorie, se plateste la fata locului), aer conditionat (5 euro/camera/zi, optional),  posibil test Covid, 
excursiile optionale, alte cheltuieli personale. 
 
Reduceri 

Copil 0-5 ani: fara pat in camera -gratuit, dar plateste transport 65 euro (daca se doreste loc in autocar) 
Minori 0-14 ani cu pat in camera, reducere -30 euro din tariful final (reducere valabila cu minim doi adulti in 
camera) 
A doua saptamana de cazare -20 euro din tariful final 
 
Supliment camera single: 75 euro/persoana 



 
 

 

Informatii Precontractuale 

1. Conditii de plata  
      Tarife EARLY BOOKING  –valabile pana in  31.03.2021 se achita astfel: 
       - 50 euro/persoana la inscriere 
       - 50 euro/persoana pana in 31.03.2021  
       - Diferenta de plata se achita cu pana la 20 de zile inainte de plecare 
 
       Tarife STANDARD 
       - 50 euro/persoana la inscriere 
       - Diferenta cu pana la 30 de zile inainte de plecare 

 
2. Penalizari in caz de renuntare 

In cazul in care la data plecarii este instituita stare de urgenta, sunt inchise granitele si astfel agentia 
organizatoare se afla in imposibilitatea de a presta serviciile conform contractului de comercializare, 
calatorilor li se ofera urmatoarele variante: 

- Optarea pentru o alta data de plecare  la acelasi tarif 
- Solicitarea de voucher care va putea fi folosit pentru orice produs marca Blue Travel 
- Restituirea sumelor achitate 

In cazul in care turistul renunta la contractul de comercializare a produselor turistice din orice motiv, acesta 
datoreaza agentiei organizatoare urmatoarele penalitati: 
a) 20% din pre�ul pachetului de servicii, dacă renun�area se face de la momentul incheierii contractului si 
pana la 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
b) 50% din pre�ul pachetului de servicii, dacă renun�area se face în intervalul 16-30  zile calendaristice 
înainte de data plecării; 
c) 100 % din pre�ul pachetului de servicii, dacă renun�area se face cu mai putin de 16 zile calendaristice 
înainte de data plecării. 
 
Pentru a evita eventuale penalitati in caz de renuntare, agentia organizatoare va recomanda incheierea unei 
asigurari storno care va asigura acoperirea costurilor in caz ca sunteti nevoiti sa renuntati din motiv de boala 
aparuta brusc, deces in familie, imbolnavirea cu Covid! 
 
3.Informatii referitoare la mijloacele de transport si traseu 
a)Transportul se va asigura cu autocare corespunzatoare, care vor oferi confortul conform normelor in 
vigoare (aer conditionat, incalzire, statie audio-video, scaune rabatabile), precum si respectand legislatia in 
vigoare si toate masurile necesare privind combaterea raspandirii noului Coronavirus. 
b)Transportul se va realiza pe ruta Romania – Bulgaria – Grecia (Paralia Katerini). Din Cluj-Napoca, 
plecarea se va face in jurul orei 12:00, insa traseul si locul de pornire depinde de locul de provenienta al 
turistilor inscrisi. 
 c)Detaliile de îmbarcare, ora şi locul  de plecare, numărul de înmatriculare al autocarului, numele şi numărul 
de telefon al ghidului, se vor anunţa în scris cu 2 zile înainte de plecare. Agenţia Blue Travel îsi rezervă 
dreptul de a modifica ora şi locul de îmbarcare în funcţie de componenţa grupului care se va imbarca. In 
cazul in care nu se indeplineste numarul minim de persoane pentru transport direct cu autocarul dintr-un oras 
aflat in oferta atasata, agentia isi rezerva dreptul de a organiza transfer cu microbuz/ autoturism (respectand 
normele legislative in vigoare) pana la punctul de imbarcare al grupului la autocar (cel mai apropiat oras de 
pe ruta autocarului) si se va finaliza in finaliza in saptămâna plecării. 
d) Locurile in autocare se aloca in ordinea inscrierilor, cei care doresc loc preferential, achita o taxa de 5 
euro/persoana. Agenţia îsi rezervă dreptul de a schimba autocarul contractat în cazul în care starea tehnică a 



acestuia nu este corespunzătoare pentru efectuarea cursei. În cazul in care autocarul a fost schimbat, se poate 
modifica numerotarea locurilor in funcţie de diagrama noului autocar 

4.Informatii referitoare la cazare 
a)Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund  normelor  locale de clasificare 
b) Cazarea se face in regim de self-catering in conformitatea cu descrierea fiecarei vile 
c) Check-in dupa ora 12 :00, check-out ora 09 :00. Returul spre casa se face aproximativ la ora 17 :00 
d)In cazul în care cazarea nu este facuta la unitatea de cazare specificata in program, agenţiei îi revine   
datoria de a caza turiştii in  conditii similare cu cele contractate 
e) Persoanele care calatoresc singure, pot opta pentru camera single sau pentru partaj. In cazul in care 
opteaza pentru camera single, trebuie sa achite suplimentul pentru camera single care este specificat in 
oferta. In cazul in care opteaza pentru partaj, insa nu se gaseste partaj pana la finalizarea termenului de 
inscriere, calatorul trebuie sa achite suplimentul pentru camera single. 
f)Reducerea pentru copil este valabila numai daca acesta este cazat cu 2 adulti in camera 

 
5.Informatii referitoare la excursiile optionale 
a) Informaţiile privind excursiile opţionale sunt informative; zilele si tarifele vor fi furnizate de către agenţia  
parteneră in ziua sosirii. Eventualele reclamaţii ce fac referire la bună desfasurare a excursiilor opţionale se 
vor face direct la agentia parteneră deoarece agenţia noastră nu este responsabilă de organizarea şi buna 
desfăşurare a acestora. 
 
6.Dispozitii finale 
a)Documente de calatorie: carte de identitate valabila sau pasaport 
b)Agentia isi rezerva dreptul de a modifica programul, cu informarea prealabila a calatorilor sau a 
partenerilor. 
c)Calatorii trebuie sa se asigure ca detin toate documentele necesare pentru trecerea frontierei, Agentia 
Organizatoare nu este raspunzatoare in cazul in care autoritatile nu permit accesul calatorului.Informatii 
oficiale pe www.mae.ro si www.politiadefrontiera.ro 
 
Conditii de calatorie conform Ministerului Afaceril or Externe valabile la data calatoriei! 

 
Agenţia este obligată să informeze calatorii asupra acestor informatii. În cazul în care calatorii refuză 
să semneze ‘’ NOTA’’ acesta nu  va fi înscris pentru programul Grecia Vara 2021. Această notă a fost 
imprimat ă în 2 exemplare identice, semnate în original de către client cât şi de agenţia vânzătoare, 1 
exemplar pentru fiecare parte! 
Semnătura agent turism,                               Semnătura turist,  

.........................................       
Am luat la cunostinţă şi  sunt 

    de acord cu programul.  
 
 
 
 
 
 


