
REVELION 2022 

ATENA – GRECIA 
Revelion in orasul zeilor 

Perioada: 29.12.2021 – 03.01.2022 

(6 zile/ 5 nopti) 

_________________________________ 
Capitala Statului Elen a fost populata inca din Epoca Bronzului, fiind cunoscuta pentru evolutia 

sa glorioasa mai ales in antichitate. In centrul orasului gasim stanca Acropolei, care reprezinta simbolul civilizatiilor 

care s-au dezvoltat in spatiul elen, din anii preistorici si pana in zilele noastre, atragand ca un magnet milioane de vizitatori 

din toate colturile planetei. Acropole, a fost dedicat initial zeitei Atena si este o reflectie a splendorii, 

puterii si bogatiei, un loc unde trecutul se impletește armonios cu prezentul, intr-o 

atmosfera magica a imbinarii celor doua lumi, una apusa si una prezenta. 



PROGRAMUL CIRCUITULUI:

ZIUA 1 (29.12): BUCURESTI – ATENA 
Intalnire la Aeroportul International Otopeni la ora 14:00 cu insotitorul de grup si imbarcare pe cursa TAROM cu plecare 
spre Atena la 16:30. Sosire la Atena la ora locala 18:10. Transfer la Hotel Breeze Boutique Athens 4* in Atena (sau 
similar). Timp liber la dispozitie in Capitala Greciei. 
ZIUA 2 (30.12): ATENA 
Mic dejun. Tur panoramic dar si pietonal al Atenei cu ghid local vorbitor de limba romana, pe parcursul caruia vom 
admira: Piatele Omonia si Sintagma, Templul lui Zeus Olimpianul, Parlamentul, Universitatea, Academia, Biblioteca 
Nationala, Stadionul Olimpic unde s-a desfasurat prima Olimpiada moderna (1896), Acropole (biletul de intrare se 
plateste la fata locului: 20 EURO/ persoana adult, 10 EURO/ persoana cu varsta de 65 ani implinita, gratuit pentru copii 
sub 18 ani). Continuam cu zona pietonala din centrul orasului, strabatand la pas si admirand panoramic: cartierul Plaka, 
Agora antica, Piata Monastiraki, strada comerciala Ermou, Mitropolia Atenei, incheind in Piata Sintagma, unde vom 
putea urmari la ora fixa, schimbul garzii de onoare. Timp liber la dispozitie si la pranz intoarcere la acelasi hotel. Dupa 
amiaza timp liber in Atena pe cont propriu. Recomandam ascensiunea cu telefericul pe Dealul Lycabettus, care vegheaza 
de la inaltime, asupra intregului oras. 
ZIUA 2 (31.12): MICENE – EPIDAUR – NAFPLIO – CANALUL DE CORINT (optional) 
Mic dejun. Program individual pe cont propriu in Atena, sau optional, excursie cu ghid local vorbitor de limba romana in  
Peninsula Peloponez, unde se afla leaganul civilizatiei minoice. Se viziteaza: Istmul si canalul de Corint, Epidavros (a fost 
cunoscut pentru teatrul construit in 340 i.Hr. care functioneaza si astazi cu aproximativ 6000 locuri), Mycene, unde se 
vor vizita cetatea antica, teatrul si mormantul lui Agamemnon (cunoscut din Iliada lui Homer, regele cetatii Mycene, care 
a pornit Razboiul Troian) si intr-un final Nafplion – oras port construit de venetieni, prima capitala a Greciei moderne, 
dupa eliberarea de sub otomani. Timp liber la dispozitie in Nafplio, pentru plimbari individuale si masa de pranz 
(optional). Pret informativ: 85 EURO/persoana (minim 20 platitori). Pretul include: transport cu autocarul, biletele de 
intrare la obiective (Mycene & Epidavros). Intoarcere la Atena pentru cazare la acelasi hotel (grup minim 15 persoane). 
Seara, masa festiva de Revelion la restaurantul Oneirio (sau similar) - optionala, se achitata in agentie, la inscriere. Tarif: 
85 EURO/persoana). Muzica, dans, program specific, preparate traditionale si internationale! 

La multi ani 2022!
Ziua 3 (01.01): CAP SOUNION (optional) 
Mic dejun. Timp liber la dispozitie. La pranz, va propunem optional, excursia la Cap Sounion cu dejun pescaresc. Vom 
merge pe ruta Pireu – Glyfada – Vouliagmeni – Cap Sounion, pe un traseu spectaculos, pe malul Marii Egee, catre cel mai 
sudic punct al Greciei continentale. La pranz vom servi masa cu specific pescaresc, la o taverna pe malul marii. In 
continuare ne deplasam la Templul lui Posseidon, Zeul marilor. Pret informativ: 80 EURO/ persoana, pentru un grup 
minim de 15 persoane. Pretul include: transport autocar, dejun pescaresc, ghid local. Cazare la acelasi hotel in Atena. 
Ziua 4 (02.01): ATENA – CROAZIERA PE MAREA EGEE (optional) 
Mic dejun. Timp liber la dispozitie sau, optional, va propunem croaziera de o zi la trei insule in Golful Saronic (Marea 
Egee): Prima oprire va avea loc pe insula Hydra, locul de nastere al multor comercianti si armatori greci. Insula este 
complet lipsita de autoturisme particulare, ceea ce are impact favorabil asupra mediului. Hydra este in acelasi timp un 
loc de vacanta preferat de oamenii de arta. Continuam cu Insula Poros unde stramtoarea dintre tarmurile sale si 
Peloponez se ingusteaza uneori la cateva sute de metri. Iar ultima oprire va avea loc pe insula Egina, care este renumita 
pentru Manastirea Sfantului Nectarie, canonizat in anul 1961, dar si pentru fisticul local, despre care se spune ca este cel 
mai gustos din Grecia. Pret informativ: 100 EURO/persoana. Include: transfer hotel – port – hotel, croaziera, masa de 
pranz si program artistic pe vas. Seara intoarcere la Atena si cazare la acelasi hotel. 
Ziua 5 (03.01): ATENA – BUCURESTI 
Mic dejun. Eliberarea camerelor pana la ora 12:00 si depozitarea bagajelor intr-un spatiu special amenajat. Timp liber la 
dispozitie. La ora 16:30 transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa TAROM cu plecare la ora 18:55. Sosire la 
Bucuresti la 20:30. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 

PRET/persoana: 535 EURO
 (loc in camera dubla) 



Pret pentru camera single: 665 EURO 
Pret pentru a treia persoana adulta in camera dubla (pat suplimentar): 500 EURO 

Pret pentru copil 1-11.99 in camera dubla cu doi adulti (pat suplimentar): 425 EURO 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SERVICII INCLUSE: 
• transport cu avionul Bucuresti - Atena - Bucuresti cu compania TAROM;

• 5 nopti cazare cu mic dejun la hotel Breeze Boutique 4* (sau similar) in Atena;

• tur de oras cu ghid local in limba romana in Atena;

• insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).
Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna iulie 2021. In 
situatia majorarii de catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-
14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor 
taxe. 

NU SUNT INCLUSE: 
• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno cu extensie COVID-19 (optionala) - se incheie odata cu contractul de comercializare a
pachetului de servicii turistice, in pachet cu asigurarea medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi): 10 EURO/persoana – se practica in Grecia,
se achita la sosirea in tara de destinatie;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice;

• cina festiva de Revelion (optional): 85 EURO/persoana (se achita in agentie).

ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale): 
  29.12: Bucuresti 16:30 – Atena 18:10 durata zborului: 1h 40 minute 
  03.01: Atena 18:55 – Bucuresti 20:30  durata zborului: 1h 35 minute 

GRUP MINIM: 
25 persoane. Pentru grup 20-24 persoane, pretul se majoreaza cu 25 EURO/ persoana. Pentru grup 15-19 persoane, 
pretul se majoreaza cu 35 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 15 participanti pretul se recalculeaza sau 
circuitul se anuleaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 15 
participanti pana cu 30 zile inainte de plecare. 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 rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de 
disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare. 

CONDITII FINANCIARE: 

TERMENE DE PLATA: 
⚫ 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
⚫ 30% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;
⚫ 50%  din pretul pachetului turistic cu minim 45 zile inaintea plecarii.
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 45
zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
⚫ 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 60 zile inaintea plecarii;
⚫ 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;
⚫ 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 15 zile inaintea plecarii;
⚫ 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte

de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.



IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate 
de anulare, inclusiv in cazul infectarii cu SARS-COV2, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati 
de acest mijloc de protectie financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 

OBSERVATII: 

• DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI:

a. CARTE DE IDENTITATE, PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC SAU TEMPORAR VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA

INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT;

b. CERTIFICAT DE VACCINARE ANTI SARS-CoV-2 CU UN SER AUTORIZAT, CU CONDITIA SA FI TRECUT

MINIMUM 14 ZILE DE LA EFECTUAREA RAPELULUI (IN CAZUL UNUI VACCIN EFECTUAT IN DOUA DOZE) SAU

A DOZEI UNICE (PENTRU VACCINUL EFECTUAT IN DOZA UNICA). DOCUMENTUL CARE ATESTA EFECTUAREA

VACCINARII TREBUIE SA FIE REDACTAT ÎN LIMBA ENGLEZA.

sau

TEST MOLECULAR TIP PCR CU REZULTAT NEGATIV PENTRU INFECTIA CU VIRUSUL SARS-COV-2, EFECTUAT

CU CEL MULT 72 DE ORE ANTERIOR INTRARII PE TERITORIUL ELEN.

sau

O DOVADA EMISA DE CATRE UN LABORATOR AUTORIZAT STATUL DE PROVENIENTA PRIN CARE SE

CONFIRMA FAPTUL CA PERSOANELE AU FOST DIAGNOSTICATE POZITIV CU COVID-19, ÎNTR-O PERIOADA

CUPRINSA ÎNTRE 2 ȘI 9 LUNI ANTERIOR DATEI SOSIRII ÎN REPUBLICA ELENA. DOCUMENTUL CARE ATESTA

INFECTAREA CU VIRUSUL SARS-COV-2 POATE FI REDACTAT ÎN LIMBILE ENGLEZA, SPANIOLA, ITALIANA,

GERMANA, FRANCEZA SAU RUSA.

AcestE reguli sunt valabile pentru Grecia la data lansarii acestui program turistic (24.05.2021) si pot suferi 

modificari.  

• ACEST PROGRAM NU NECESITA OBTINEREA VIZEI TURISTICE DE CATRE CETATENII ROMANI;

• avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data
plecarii, independent de vointa agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de
vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena si control al starii de sanitate, formalitati
vamale).

• nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie;

• clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;

• conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa
iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al
parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul
dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe
www.politiadefrontiera.ro;

• persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a

certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite);

• agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul
propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;

• tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de
copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program.

• distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;

• hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca
garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;

http://www.politiadefrontiera.ro/


• pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul
sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor;

• in ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” (cash free). Astfel, este
posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este
important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii;

• persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va
propune, in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la
expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in
consecinta turistul poate sa opteze pentru camera single;

• achitarea suplimentului de camera single, nu include si loc suplimentar la transport;

• agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari de trafic rutier, sau de frontiera;

• conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;

• conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor, siturilor arheologice si la
obiectivele turistice, pot fi asigurate doar de catre ghizii locali;

• agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul
in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente,
fara a perturba programul circuitului;

• excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza
in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale
excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele
participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul
excursiei si dupa caz ghid local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 25 persoane. La un numar
mai mic de participanti pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este
suficient de mare, insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat
cei care raman la hotel vor avea program liber fara insotitor; in situatia in care excursia optionala se va desfasura
fara prezenta insotitorului de grup (din cauza numarului mic de participanti), limba de comunicare va fi engleza;

• bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii;

• acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa;

• in situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita
localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate
decat in masura posibilitatilor de la fata locului;

• nominalizarea insotitorului de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia, asezarea in autocar, vor fi
furnizate cel tarziu cu 5 zile inaintea plecarii in calatorie;

• asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua, locurile 5 si 6 (primul rand de
banchete, locurile 1-4 vor ramane libere);

• prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

_________________________________ 

CONTACT
Telefon: +40770 511 004 

Email: office@the-lounge.ro 
Website: www.the-lounge.ro 

Facebook: The Lounge


