
Insula Evia
Autocar + 7 nopți cazare + mic dejun

PLECARI: 12.09, 19.09, 26.09

Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 19:30 in Bucuresti in Parcarea ACADEMIEI MILITARE ROMANE (Universitatea Nationala

de Aparare Carol I) – acces dinspre Bd Eroilor si plecare la ora 20:00. Se va urma traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Sofia - Kulata -
Promachonas –Salonic - Larisa - Glyfa(ferry) - Agiokampos - Pefki.

Ziua 2. INSULA EVIA
In cursul pranzului vom ajunge in statiunea Pefki. Dupa ora 14.00 se va efectua cazarea la Hotel Galini 3* sau similar.

Ziua 3 – 8. INSULA EVIA
In aceste zile va puteti relaxa pe insorita plaja a statiunii, sau puteti participa la urmatoarele excursii optionale:

* Excursie la Atena: Va invitam sa descoperiti capitala Greciei, Atena, printr-un tur panoramic, cu oprire pentru vizitarea Complexului
Acropole - bijuterie a arhitecturii antice si o plimbare prin orasul vechi (tarif aproximativ 40 euro/pers)
* Excursie la Lichadonisia: Va invitam sa descoperiti una dintre cele mai frumoase plaje, situata in arhipelagul de insule vulcanice
Lichadonisia. Dupa turul insulelor cu vaporasul vom savura masa de pranz pe plaja, vom invata dansuri traditionale grecesti impreuna cu
capitanul si ne vom bucura de apa cristalina ( tarif aproximativ 35 euro/pers).
*Manastirile din Nordul Eviei: Orice turist care ajunge in Insula Evia, are printre obiective vizitele la manastirile din nordul insulei.
Plecam la ora 9.00 si un prim popas il vom face in Parcul National Drimona, unde se afla Manastirea Sfantul David. Timp pentru vizita o
ora si jumatate. Ne continuam drumul catre simbolul Eviei, Biserica Sfantul Ioan Rusu, facatorul de minuni si vindecatorul ce lor bolnavi,
biserica aflata in localitatea Prokopi. Vom avea timp pentru vizita si masa de pranz o ora si 45 minute. Ne intoarcem inapoi in Pefki
aproximativ la ora 16.30.
* Croaziera pe Insula Skiathos – Imbarcare din portul Pefki. Va invitam pentru o zi de vis, pe vaporul Argonaftis unde echipa de
entertainment va va invata sa cantati si sa dansati greceste intr-o atmosfera fantastica. Prima oprire pe Insula Skiathos este la celebra plaja
Koukounaries, una dintre cele mai frumoase plaje din lume, timp liber pentru plaja si inot. Calatoria continua catre orasul-port Skiathos,
unde va veti plimba pe stradutele pietruite, inguste catre Biserica Sf Nicolae si veti avea timp necesar pentru descoperirea fascinantului oras
Skiathos.

Ziua 9. CATRE ROMANIA…
Dimineata vom elibera camerele la ora 9.00, iar apoi vom profita de un program liber pentru ultimele cumparaturi. In jurul pranzului

ne vom imbarca in vederea deplasarii pe traseul Pefki – Agiokampos – Glyfa- Larisa - Salonic- Promachonas - Kulata – Sofia – Ruse –
Giurgiu – Bucuresti.

Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
In cursul diminetii, in functie de trafic, vom sosi in Bucuresti.

*Autocarul va traversa cu ferry-boat-ul impreuna cu turistii catre portul Agiokampos, transferul fiind contiunuat catre statiunea Pefki
cu acelasi autocar.

DATE
PLECARE Loc in Dubla

19.09, 26.09 175 €
12.09 194 €



PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET :

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat
pentru transport turistic
- 7 cazari cu mic dejun Hotel Galini 3* sau
similar
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu

» Bilet ferry boat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers
(se achită la autocar) (include taxa de ferry de persoană
și autocar dus-întors + transfer port-cazare-port);
» Asigurarea medicală sau asigurarea Travel
(medicală+storno);
» Taxa de stațiune/turistică (se achită la recepție, la check
in);
» Taxele de intrare la obiectivele turistice și programele
opționale;
» Alte taxe și cheltuieli personale.

SUPLIMENTE

» Cină: 10 €/zi/pers. (se servește la taverna in statiune);
» Locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete): 5
€/pers/loc – a treia bancheta, 10 €/pers/loc – a doua
bancheta si 15 €/pers/loc – prima bancheta; Copiii cu
vârsta până în 14 ani pot ocupa locuri in autocar
incepand cu rândul 2 (exceptie primul rand de dupa
usa 2 a autocarului)

REDUCERI

» Copil 0-4,99 ani gratuit, nu beneficiază de pat, achită 85 €
transport (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi);
» Reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica
doar daca locurile sunt solicitate in mod expres la momentul
rezervarii).

Turistii care solicita partaj in camera dubla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa
completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei..

Descriere unitate de cazare

Hotel Galini 3* sau similar
Este localizat in statiunea Pefki, chiar vizavi de plaja publica din statiune.
Recomandat celor care doresc o vacanta relaxanta, presarata cu ospitalitatea
pur greceasca.

Dotari camere : Minifrigider ; TV ; Prosoape ; Grup sanitar cu dus ; Balcon ; AC (inclus in
prêt) ; Internet wifi (inclus in pret), seif, uscator de par.

Facilitati unitate cazare :
Salon de mic dejun, bar, snack-bar, plaja privata cu sezlonguri si umbrelute.



Oraşul Locul de îmbarcare

TRANSFERURI DE GRUP DIN ȚARĂ
Tarif

Oraşul Locul de îmbarcare
dus-intors

Tarif
dus-intors

BOTOSANI Benzinaria Rompetrol (Cal.Nationala) 70 € TG. MUREȘ Benzinaria Mol – 1 Dec 1918 90 €

SUCEAVA Hotel Bucovina 70 € MEDIAȘ Autogară 90 €

ROMAN Gară 60 € SIGHIȘOARA Benzinaria Rompetrol 90 €

PIATRA NEAMȚ Benzinaria Mol (Blv.Traian) 60 € FAGARAS Casa de Cultura 60 €

BACĂU Parcarea Stadionului Municipal 55 € BRAȘOV Benzinaria Mol - Calea Bucureşti 50 €

ADJUD Benzinaria Lukoil 50 € SINAIA Gară 45 €

FOCȘANI Benzinaria Mol (Blv.Bucuresti) / LIDL
(Restaurant Moldova) 45 € CAMPINA Popas Casa Bucur - Km 92 40 €

RM. SARAT Magazin Profi (Mihail Kogalniceanu) 40 € PLOIEȘTI Benzinaria Petrom Metro 30 €

BUZĂU McDonald’s Unirea 45 € DEVA McDonald’s Gară 90 €

IAȘI McDonald’s Gară 65 € ORASTIE Benzinaria Rompetrol (Str.Unirii) 110 €

VASLUI Benzinaria OMV (Str.Stefan cel Mare) 60 € ALBA IULIA Gară 95 €

BARLAD Statie Renel / Benzinaria Rompetrol 60 € SEBES Rompetrol, iesire Lancram 90 €

GALAȚI McDonald’s 50 € SIBIU Benzinăria Mol - Șelimbăr 80 €

BRĂILA Magazin Penny (Șos.Buzaului) 50 € RM. VÂLCEA Sala Sporturilor 60 €

SLOBOZIA Benzinaria Rompetrol (Sos.Bucuresti-
Constanta)

50 € PITEȘTI McDonald’s Gară / Petrom Podul Viilor 40 €

TULCEA Autogara Augustina / Petrom (Str.Babadag) 75 € TARGOVISTE Hotel Valahia 50 €

CONSTANȚA Gara CFR 65 € CRAIOVA Benzinaria Petrom Gara 55 €

MEDGIDIA Restaurant Balada / LIDL 55 € SLATINA Benzinaria OMV 50 €

BUCUREȘTI Academia Militară Română -

Conditii generale TRANSFERURI DE GRUP:

- Tarifele de mai sus sunt de persoană și sunt valabile pentru transport dus-întors. In cazul in care transferul
se efectueaza doar pe un sens, se va achita jumatate din tariful corespunzator rutei.

- Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare.

- Locurile de imbarcare prezentate in tabelul de mai sus sunt informative, acestea pot fi diferite in functie de
partenerul care efectueaza transferul si se reconfirma odata cu informarea de plecare.

- Transferurile de grup se confirma automat cu pana la 14 zile inainte de plecare si se organizeaza (indiferent
de numarul de persoane care solicita transferul), in funcție de mărimea grupului.

- In functie de marimea grupului, transferurile se pot efectua cu: autoturism, microbuz, minibus, autocar sau
cu ajutorul firmelor ce efectuează curse de linie.

- Transferurile de grup nu au intotdeauna traseu direct, pot implica transbordari (pe mai multe curse, inclusiv
cu parteneri diferiti), timpi de asteptare, etc.

- Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți existenți pe ruta respectivă.

- Timpii de asteptare intre imbarcare/debarcare si preluarea de catre partenerul care efectueaza transferul
de grup, poate varia in functie de orarul de cursa al acestuia.

- Informarile de plecare sunt disponibile cu 2 zile inaintea plecarii.

- Orele, numerele de telefon ale soferilor sau numerele de dispecerat, se vor comunica cu 2 zile inaintea datei
plecarii, urmand sa tineti legatura cu acestia pentru a va informa privind situatia concreta din ziua plecarii
(ora exacta a sosirii in orasul dvs).

- Orele de preluare sunt estimative și pot suferi modificări (timpi de așteptare), în funcție de condițiile de
trafic și legăturile de transfer, atât la plecare cât si la întoarcere.

- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Va rugam
sa respectati ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie .

- Daca turistii doresc imbarcarea dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze
agentia de turism la care s-au inscris cu minim 14 zile inainte de data plecarii. Confirmarile de transferuri
din tara cu mai putin de 14 zile inainte se vor face On request, in functie de capacitatea mijloacelor de
transport utilizate. Pentru transferurile achizitionate cu mai putin de 14 zile sau cele solicitate la fata locului
- direct de la reprezentantii Hello Holidays (ghizi, insotitori, soferi, etc.) se achita un supliment de 5
euro/pers/sens, iar confirmarea se va face in functie de disponibilitate.



Toate rezervarile trebuie insotite in mod obligatoriu de numarul de telefon (valabil) al pasagerilor si disponibil la momentul plecarii. Agentiile
partenere au obligatia, in momentul rezervarii, de transmitere a numarului de telefon valabil al turistilor inscrisi, catre Tour Operatorul Hello
Holidays. Numarul de contact al turistilor este foarte important de transmis, deoarece, mai ales in cazul transferurilor - cand pot aparea diferite
modificari, intarzieri, etc., acestia vor fi contactati de catre sofer/dispecerat, etc. In caz contrar, agentia Hello Holidays nu este raspunzatoare
de imposibilitatea contactarii pasagerilor din cauza netransmiterii informatiilor obligatorii solicitate sau transmiterea incorecta a acestora si nu
va restitui contravaloarea tranferului confirmat sau a pachetului de servicii contractate

CO NDIȚ II AN ULA RE, P E NALI
ZĂR I
FIRST MINUTE
Reducerile se aplică numai la pachetul de bază; acestea nu se aplică la alte taxe sau suplimente de orice fel.
În situația în care programul se poate organiza, respectând restricțiile determinate de pandemia Covid, în caz de retragere/renunțare,
se aplică penalizări de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus. În situația în care măsurile luate de către
autorități impun restricții de călătorie care îngreunează sau fac imposibilă executarea pachetului de servicii de călătorie, turistul va
beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, pentru întreaga sumă achitată.
Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/parțial la efectuarea unei noi rezervări pentru un produs Hello Holidays. Turistul
nu poate primi contravaloarea în bani a voucherului.
SAFE PRICE & HELLO SALES
În situația în care programul se poate organiza, respectând restricțiile determinate de pandemia Covid, în caz de retragere/renunțare,
se aplică pragurile de penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv:
a) 25 Euro/persoană-taxă de serviciu, după primirea confirmării serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile înainte de plecare/intrare).
b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice după primirea confirmării serviciilor comandate (în intervalul 59-30 de zile
înainte de plecare/intrare).
c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare în intervalul 29-16 zile înainte de plecare/intrare.
d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare în intervalul 15-0 zile înainte de plecare/intrare.
În situația în care măsurile luate de către autorități impun restricții de călătorie care îngreuneaza sau fac imposibilă executarea
pachetului de servicii de călătorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii
de călătorie, pentru întreaga sumă achitată. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/parțial la efectuarea unei noi rezervări
pentru un produs Hello Holidays. Turistul poate solicita restituirea contravalorii sumelor înscrise pe voucher doar cu achita rea unei
taxe de serviciu în cuantum de 25 euro/persoană. Taxa de serviciu va fi reținută din totalul sumei înscrise pe voucher și turistului i se
va restitui diferența.

INFO UTILE:
Studio
Studioul reprezintă unitatea de cazare formată din camere duble, triple şi/sau cvadruple, care oferă baie proprie şi chicinetă utilată
pentru prepararea micului dejun sau a diverse gustări (există excepţii unde chicineta este poziţionată în afara camerei). Camerele
studiourilor sunt, de regulă, mai spaţioase faţă de cele ale unităţilor de cazare standard.
Self-catering (Autogospodărire / Room-Only – doar cazare)
Studioul/vila nu asigură mesele, însă au în dotare chicinetă utilată cu minimul necesar și oferă posibilitatea de a vă prepara diferite
gustări/ceai/cafea. Unitățile care funcționează în regim de self-catering, nu asigură curățenia pe durata sejurului, ci doar la sosire și la
plecare (excepție făcând unitățile de cazare unde este specificat altceva), nu se dau prosoape / cosumabile (săpun, hârtie igienică, saci
de gunoi, detergent de vase etc.).
Chicinetă
Bucătărie de mici dimensiuni, utilată cu minimul necesar: chiuvetă, plită (cu maxim 2 ochiuri), frigider/răcitor (frigider de dimensiuni
mici fără congelator), tacâmuri, pahare/căni, oală/ibric. Chicineta NU se poate folosi pentru prepararea mâncărurilor gătite, aceasta
este exclusiv pentru a prepara ceva mai rapid (ceai/cafea, supe instant, legume, paste) în niciun caz pentru prăjeli sau pentru a face
mâncare care necesită mult timp de preparare și al cărei miros poate deranja ceilalți turiști aflați în unitatea de cazare. Folosirea
chicinetei pentru prăjeli (peşte, carne etc.) este strict INTERZISĂ şi orice abatere de la această regulă poate fi penalizată de
proprietarul unităţii de cazare. Unele unităţi de cazare asigură bucătărie exterioară.
Clasificare unitate de cazare
Reprezintă o diferențiere din punct de vedere al calității serviciilor și facilităților oferite. Unitățile de cazare sunt clasificate în funcție
de legislația țării în care se află. În Grecia, studiourile/vilele sunt clasificate în chei, iar hotelurile și aparthotelurile în stele. Numărul
de stele/chei, diferă în funcție de fiecare unitate de cazare. Unitățile de cazare EXCLUSIV Hello Holidays sunt vizitate și verificate
de personalul agenției iar clasificarea acestora este confirmată de agenție în funcție de serviciile şi facilitățile oferite de acestea, fiind
semnalate cu simbolul “SOARE”.
*Economy Rooms (în cazul ofertelor cu acest tip de cameră)
Economy/Promo Rooms (sau orice alta denumire similara) – sunt camere limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și
beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca restul camerelor din ofertă, doar că, în unele situații pot apărea
anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea
dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

P re ze ntul pro g ra m este pa rte inte g ra ntă a co ntr a ct ului de co m er cia liza re a pa chet ului t
urist ic .


