FunTrip Halkidiki - Grecia!
Hai cu noi în Grecia, să ne distrăm la final de vară! Ne cazăm într-una din cele mai animate
stațiuni din Halkidiki și ne bucurăm de soare și de Marea Egee la început de septembrie!
HOTEL Lesse 4*, Halkidiki
Transport cu autocarul din Craiova!
Check-in 03/09/2020, check out 10/09/2020, 7 nopti
Pret pachet: 315 euro/adult (loc in camera dublă)
Primul copil cu vârstă sub 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare! Se plătește doar
transportul în valoare de 65 euro, dus-întors!
BONUS: Al 2-lea copil cu vârsta sub 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare! Se plătește doar
transportul în valoare de 65 euro, dus-întors!
Supliment al 3-lea adult în cameră: 200 euro (transport + cazare + mic dejun)
Termene de plata:
-

25 la suta in momentul inscrierii;
50 la suta pana la data de 01 martie 2020;
100 la suta pana la data de 10 august 2020.

P R E Ţ U L I PACHETULUI N C L U D E:
transport cu autocar climatizat, clasificare 3*, Euro 5;
7 nopți de cazare la Hotel Lesse 4* - Hanioti;
7 mic dejun;
ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
PREȚUL PACHETULUI NU INCLUDE:
taxa turistică, încasată de Guvernul Grec. Se achită la recepție, iar valoare este de 3
euro/cameră/noapte.

intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opționale), serviciile de ghizi locali, alte
taxe și cheltuieli personale.
EXCURSII O P Ț I O N A L E:
Excursie la plaja Khalithea (cea mai cunoscută plajă de pe brațul Kasandra, cu intrare lină în
apă si nisip fin);
Excursie în stațiunea Afitos, un sat traditional grecesc, cu străduțe pietruite și cu o
bisericuță amplasată în inima așezării, pentru a lua cina și a admira cea mai frumoasă vedere
panoramică a Golfului Toroneos, de la înălțime!
Excursie cu ambarcațiunea în Golful Toroneos.

PROGRAM:
Ziua 1: Craiova – Sofia – Salonic – Hanioti (aproximativ 700 km.)
Călătoria noastră va începe la ora 04:00 dimineața, când ne vom îmbarca într-un autocar
climatizat, cu destinația Grecia. Vom ajunge în cursul după-amiezii în stațiunea Hanioti din
peninsula Halkidiki (brațul Kasandra). Ne vom caza la Hotel Lesse 4*, un hotel de 4*, cu piscină.
Hotelul se află la doar 150 de metri de plaja din Hanioti, o stațiune animată și cochetă, situată
pe partea estică a brațului Kasandra. Zona Kasandra este cunoscută pentru stațiunile animate,
dar și pentru tavernele tradiționale și localnicii primitori.
Zilele 2, 3, 4, 5, 6 și 7: Vom avea la Hotel Lesse 4*, pe tot parcursul sejurului, mic dejun tip
bufet. Programul este liber pe parcursul sejurului pentru turiștii, însă, la cerere, se pot organiza
excursii opționale, precum cele prezentate mai sus.
Ziua 8: După micul dejun, la ora 10:00, vom părăsi peninsula Halkidiki cu același autocar, iar în
drumul nostru vom opri la o fabrică de ulei de măsline pentru a cumpăra produse de calitate.
De asemenea, vom opri pentru 2 ore la Salonic, pentru o sesiune de shopping și vizitare de
obiective turistice. Vom ajunge în Craiova după miezul nopții, în funcție de condițiile din vămi.
Locurile în autocar se alocă în ordinea înscrierii.

