
Shopping Salonic 

Thesaloniki este capitala provinciei Macedonia si cel de-al doilea oras-port al Greciei, dupa Atena. Populatia lui este de 
peste un million de locuitori si este asezat chiar pe malul Golfului Thermaic. Orasul a fost fondat de catre Kassandru, 
unul dintre generalii si urmasii lui Alexandru cel Mare. 
Thesaloniki se afla la o distanta de 80 de km de Paralia Katerini. Excursia incepe de dimineata cu un tur al orasului cu 
autocarul sau pe jos mergand pe cele mai elegante bulevarde – Egnatia, Nikis, si  Tsimiski, timp in care vom admira 
ruinele Arcului Triumfal al Imparatului roman Galerius, Rotonda, Turnul Alb, Biserica Sfantului Dumitru. Programul 
continua cu vizita acestei biserici, unde se afla si moastele Sfantului Dumitru, considerat protectorul orasului. La 
subsolul bisericii se afla Cripta, locul unde a fost descoperit trupul sfantului. 
In timpul liber pe care il aveti la dispozitie, va recomandam sa rataciti cu incantare pe strazile acestui oras luminos si 
fermecator, sa va delectati cu imaginea pitoreasca a produselor de tot felul insirate pe tarabele din marele bazar aflat 
chiar in centru (P-ta Aristoteles), sau sa savurati cafeaua la una din terasele agglomerate de pe malul insorit al 
Golfului Thermaic. 
Sosire cu autocarul in Paralia in cursul dupa –amiezii. 
 
Informatii utile: Ora: 09.00 – 16.30 
Pretul include : trannsport autocar, tur al orasului cu autocarul, ghid insotitor 
Pretul nu include : mese, intrari la diferite obiective turistice 
OBSERVATIE: IN CAZUL IN CARE GRUPUL ESTE SUB 15 PERSOANE EXCURSIA VA FI NUMAI DE 
SHOPPING, FARA TUR DE ORAS SI FARA VIZITA LA SF. DUMITRU. 

 
Meteora 
Complexul monahal de la Meteora este cel de-al doilea de pe teritoriul Greciei, dupa cel de la Mt. Athos, atat ca 
dimensiune cat si ca importanta. Acesta este un loc unic in lume, cel putin din punct de vedere geologic: ramanem 
uimiti in fata stancilor care parka tasnesc din pamant, iar in varful lor sunt construite acele vestite manastiri, care par 
suspendate in aer. 
Pornim spre Meteora dimineata devreme, iar dupa aproape 3 ore de drum facem un prim popas chiar la poalele 
stancilor pentru a vizita un atelier de pictura. Aici inca se mai realizeaza manual icoane de tip bizantin chiar dupa 
modelul celor aflate in manastirile pe care urmeaza sa le vizitam. Vom vedea doua dintre cele sase manastiri din 
complexul monahal. 
Dupa-masa vom face un popas special pentru masa de pranz la o taverna aflata chiar la poalele Meteorei. 
In cursul acestei excursii, un moment important este si vizita Schitului Sfintei Paraschiva, protectoarea orbilor, de unde 
puteti lua apa chiar din izvorul acesteia. 
 
Informatii utile  Ora: 06.30 – 18.00 
Pretul include: transport autocar, ghid insotitor, ghid grec de limba romana la manastiri 
Pretul nu include: mese, bilet intrare manastire 
Preturi suplimentare informative: 
Bilet intrare manastire- adult 2 euro, copil sub 18 ani intrare libera   
Atentie- in incinta manastirilor tinuta este obligatorie conform regurilor bisericesti. 
 
Skiathos 

Insula Skiathos este situate in Arhipeleagul Sporadelor de Nord, alaturi de alte 3 insule: Skopelos, Skiros si Allonissos. 
Dintre toate acestea, Skiathos este cea mai mica insula, insa cea mai bine dezvoltata din punct de vedere turistic. 
In aceasta excursie pornim dimineata foarte devreme, deoarece avem de parcurs un drum de aproximativ 3 ore cu 
autocarul, pana in Golful Pagasitikos. Intr-un mic sat port al golfului ne asteapta un vas cu care vom porni intr-o 
croaziera fascinanta de aproape trei ore pe Marea Egee, pana pe insula Skiathos. Vom poposi pe una din plajele sale 
incredibil de frumoase, numita Koukounaries, care este considerate cea de-a treia ca frumusete naturala dintre plajele 
Marii Mediterane. 
Veti avea ragaz sa va bucurati de finetea nisipului auriu si de albastrul incredibil al apelor sale. 
Urmatoarea oprire va fi in portul Skiathos, orasul- capitala al insulei. Dupa ce veti lua masa la una dintre tavernele 
pitoresti aflate chiar pe malul marii, vom urca impreuna pana la biserica Sfantului Nicolae, de unde se poate admira 
panorama intregului oras si a Golfului Skiathos. In continuare, in timpul liber veti putea vizita ruinele fostei cetati 
venetiene Bourtzi si Catedrala Trei Ierarhi. 
In cursul dupa-amiezii suntem din nou pe vas, si urmam drumul spre Paralia pe acelasi traseu. 
Pe toata durata croazierei echipajul vasului va va incanta cu numeroase joccuri, muzica si dansuri populare grecesti, 
ce se vor sfarsi cu concursuri rasplatite cu Metaxa sau Ouzo. 
Sosire in Paralia in jurul orei 22.00  
 
Informatii utile Ora : 05.30 – 22.00 
Pretul include: transport autocar, croaziera vas, ghid insotitor 
Pretul nu include: mesele 
 
 



Scuba Diving 

Acum aveti ocazia sa descoperiti adancurile marii! 
Cu ajutorul unui instructor calificat veti intra in tainele tehnicilor de scufundare autonoma. 
Echipati cu costumul special de scafandru si inarmati cu informatiile teoreetice primate, sunteti gata sa va aventurati 
intr-una din cele mai frumoase si memorabile experiente din viata voastra! 
Impreuna cu instructorul insotitor si….putin curaj, veti cobora pana la 9 m adancime! 
Aici inconjurati de linistea si culorile adancului aveti ocazia sa admirati indeaproape exemplare ale florei si faunei 
marine mediteraneana de adancime. 
Aceste cursuri speciale si scufundarile propriu-zise, se vor desfasura intr-o statiune din apropierea Paraliei, acolo unde 
tarmul si matrea o permit. 
Success! 
  
Informatii utile: Ora : 08.30 – 14.30 
Prêt: 45 euro de persoana 
Pretul include : transport, instructaj si echipament de specialitate 
Pretul nu include mesele  
 
 
Waterland 
Waterland este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice de distractie din Europa, cu o suprafata totala de aproape 
150.000 mp. 
Parcul cuprinde o asociere deosebita de spatii verzi, constructii destinate special distractiei voastre, terenuri de tennis 
si baschet. 
Waterland se afla la 30 km distanta de Thesaloniki, in localitatea Tagradas. 
Se pleaca dimineata cu autocarul din Paralia pe un traseu care trece pe soseaua de centura a orasului Thesaloniki si 
dureaza aproximativ o ora si jumatate. 
In acest loc minunat va puteti petrece ziua delectandu-va in oricare dintre variantele piscine cu valuri artificiale, cu 
hidromasaj, topogane cu apa, ‘’Raul Rapid’’ , apoi puteti lua masa la unul din restaurantele sau fast food-urile din 
incinta, sau puteti savura bautura preferata la una din numeroasele terase sau baruri. 
La dispozitia voastra se mai afla sezlonguri, umbrele de soare , dusuri si vestiare. 
Sosirea in Paralia – in cursul dupa-amiezii. 
 
Informatii utile: Ora : 09.00 – 16.30 
Pretul include : transport autocar, intrarea si accesul la facilitatile parcului (piscine, topogane, sezlonguri etc.) insotitor 
grup. 
Pretul nu include: mesele si bauturile 
 
 
Seara greceasca 
Pregatiti-va de distractie! 
Plecam seara, la ora 20.00 cu autocarul impreuna cu grupul spre taverna unde veti avea ocazia sa savurati cateva din 
specialitatile culinare tipic locale. De-a lungul serii in timp ce degustatii vinul alb sau rosu al casei, va puteti bucura 
ochii, urechile si ….picioarele cu dansurile  populare specific grecesti prezentate de un grup profesionist de dansatori. 
Asa ca profitati de acordurile de bouzouki (instrument musical grecesc) si luati parte la acest spectacol dansand cu 
noi! 
 
Informatii utile: Ora: 20.00 – 00.30 
Pretul include: transport, insotitor de grup, cina-bufet, vin ( la liber) program artistic. 
Pretul nu include: comenzi in afara meniului inclus. 
 
Muntele Olimp-Dion 
Masivul muntos al Olimpului este localizat in centrul Greciei Continentale si desparte provincia Macedonia de provincial 
Thessalia. Olimpul este cel mai important munte al Greciei, deoarece aici se afla varful cel mai inalt care se numeste 
Mitykas si masoara 2917m. 
Muntele Olimp este primul Parc National al tarii, ce adaposteste o multitudine de elemente de flora si fauna, cu specii 
rare de plante, ce se pot gasi numai aici. 
Pornim la drum dimineata spre Mt. Olimp, care se afla la o distanta de 20 km de Paralia Katerini. Vom vizita mai intai 
cetatea de la Dion, unde Alexandru Macedon isi incazarma trupele inainte de a pleca la razboi (intrarea se plateste 
separate – 4 euro/pers.). 
Apoi, urcam cu autocarul pe serpentinele masivlui Olimp pana la manastirea Sf. Dionissios. De aici admiram superba 
priveliste a tarmului Marii Egee, pe de o parte, iar pe de alta parte, varful semet Mitykas ce ascunde in permanenta 
sub un nor tronul lui Zeus. 
In continuare coboram cu autocarul in orasul Lithohoro, construit chiar la poalele muntelui. 



Dupa o scurta plimbare pe stradutele lui pitoresti, pornim pe jos de-a lungul canionului raului Enipeas ce margineste 
orasul, pana la cascada pe care acesta o formeaza intre stanci, si care poarta numele de ‘’Cada lui Zeus’’. 
Urmatorul popas este micul sat traditional Paleos Panteleimonas (vechiul panteleimonas), vechi de aproape 500 de 
ani. Aici ne vom lasa patrunsi de atmosfera deosebita a acestei asezari unde vizitam si biserica Sfantului Pantelimon 
aflata in centrul satului. 
Sosire in Paralia in cursul dupa-amiezii. 
 
Informatii utile: Ora : 09.00 – 17.00 
Pretul include : transport autocar, ghid insotitor, ghid grec in incinta cetatii de la Dion. 
Pretul nu include: mesele  
 
Atena  
Atena este cea mai veche capitala a lumii occidentale. Este asezata in partea de S-V a regiunii Attica. Deasemeni este 
capitala Greciei si cel mai mare oras port al acesteia. 
Spre Atena plecam la miezul noptii, deoarece de acest oras ne despart 440 de km pe care ii vom strabate in cursul 
noptii. Ajungem dimineata devreme si incepem cu un tur al orasului cu autocarul. Cu aceasta ocazie vom trece pe 
langa cele mai representative si frumoase cladiri ale capitalei: Parlamentul, Universitatea, Academia si Biblioteca 
Nationala, Muzeul de Istorie si Stadionul Olimpic Antic, cel construit in intregime din marmura alba, pe langa ruinele 
Templului lui Zeus Olimpianul si nu numai. 
Urmeaza momentul cel mai important, vizita Acropolei Ateniene, unde se afla vestitul Parthenon, Erechteionul si 
Propileele. 
In continuare, vom admira indeaproape cel mai vechi si pitoresc cartier al orasului, Plaka, aflat chiar la poalele 
Acropolei, urmeaza Agora Antica si Agora Romana. In timpul liber ramas puteti vizita Mitropolia sau va puteti relaxa in 
parcul municipal, fost parc regal si gradina botanica. De asemeni va puteti delecta ochii si face cumparaturi pe B-dul 
Ermou, artera pietonala comerciala cea mai importanta si aglomerata a Atenei. 
Plecam din oras in cursul dupa-amiezii iar pe drumul de intoarcere mai facem o scurta oprire la locul vestitei batalii de 
la Thermopile, acolo unde vom admira statuia inchinata lui Leonidas, regele spartan si a soldatilor sai. 
Sosire in Paralia in jurul orei 21.00. 

 
Informatii utile Ora: 01.00 – 21.00 
Pretul include: transport autocar, ghid insotitor, tur oras cu autocar, ghid local Acropole; 
Pretul nu include: mese, intrarile la obiectivele turistice. 
Preturi suplimentare informative: 
Intrare Acropole- 12 euro; studentii cu legitimatie si persoanele peste 65 de ani - 6 euro; copil sub 18 ani si presa 
intrare libera. Pretul include si intrarea la urmatoarele obiective: vezi pe bilet. 
 
 
Croaziera la Muntele Sfant Athos 

Athos este cel mai mare si mai important complex monahal, nu numai al Greciei ci al intregii lumi ortodoxe. Muntele 
Sfant se afla asezat pe una din extremitatile Peninsulei Halkidiki si este regiune autonoma a statului grec. Un edict al 
Imparatului Constantin reglementeaza pana in prezent accesul in interiorul granitelor sale, interzicand patrunderea 
oricarei fiinte de sex femeiesc. In consecinta, singura posibilitate pentru oricare vizitator al Greciei de a se apropia de 
manastirile de calugari de aici, este sub forma acestei croaziere de-a lungul coastei de vest a Muntelui Athos. Cu 
aceasta ocazie veti descoperi de la bordul vasului, minunile celor opt manastiri construite pe aceasta latura a muntelui. 
Pornim la drum cu autocarul dimineata devreme din Paralia pana in portul Ormos Panagias ( sau variante). Aici ne 
imbarcam pe vas, iar dupa o croaziera inaltatoare de-a lunul tarmului sfant, facem un popas in portul Ouranopolis, 
unde putem lua masa de pranz la una din tavernele de pe malul marii, sau pur si simplu putem face o plimbare de-a 
lungul stradutelor pitoresti impodobite cu flori. 
Urmeaza reimbarcarea pe vas, drumul spre Paralia cu autocarul pe acelasi traseu. Sosire in Paralia in cursul serii. 
 
Informatii utile: Ora: 06.00 – 19.00 
pretul inlude: transport autocar, croaziera vas, ghid insotitor 
pretul nu include: mese 
 
ATENTIE ! Orele sunt cele de plecare si sosire in  statiune. 
Infant – 0 -6 ani(neimpliniti)  - FREE 
Copil – 6 -12 ani (neimpliniti) – Tarif de copil mentionat in lista de preturi. 
 
Programul excursiilor se poate modifica. Va rugam sa urmariti zilnic informatiile afisate la hotelul Dvs. 
 
 


