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REVELION 2022 GRECIA – Riviera OLIMPULUI  
Salonic – Paralia Katerini - Kalambaka & Manastirile Meteora – Muntele Olimp & Litohoro  

In Nordul Greciei, la numai 700 km de 
Bucuresti se afla RIVIERA MUNTELUI 

OLIMP, intinsa pe 80 km de litoral cu 
plaje si localitati pitoresti.  

Paralia Katerini, perla statiunilor, va 
asteapta tot anul cu hoteluri ospitaliere, 
strazi animate, restaurante, cafenele, 
magazine de blanuri si bijuterii, etc. 

Hotel 
MEDITERRANEAN 

VILLAGE 5*  
Paralia Katerini 

 

Pe malul marii ! 

 
 

 
 

 
Complexul de 5* Med. Village este situat in 
Golful Termaikos, la poalele legendarului 
Munte Olimp, pe o plaja superba. Este un 
hotel resort ultramodern cu servicii de calitate, 
personal ospitalier si facilitati multiple. 

Hotelul se afla la numai 700m de statiunea 
Paralia, la 7 km de orasul Katerini si la 78 km 
de orasul Salonic. Hotelul este construit 
paralel cu marea si ofera 176 de camere 
deluxe dispuse in cladiri cu 2 nivele. 
Camerele duble, decorate elegant, au 25 mp 
si dispun de urmatoarele dotari: baie proprie, 
uscator de par, aer conditionat, telefon, TV-
LCD satelit, safe (fara taxa), mini bar (cu 
taxa), balcon sau terasa. In aceste camere 
exista posibilitatea de a fi cazate 3 persoane 
(canapea pentru a 3-a pers). Camerele 
SUPERIOR au aceleasi decoratiuni si dotari 
ca cele standard, dar ofera o suprafata mai 
mare, 30 mp. In aceste camere exista 
posibilitatea de a fi cazate 4 persoane 
(canapea extensibila pentru a 3-a si a 4-a 
persoana). La restaurantul hotelului, 
oaspeţii pot savura preparate mediteraneene. 
Lounge barul oferă băuturi şi cafea. La 
centrul SPA Venus, unde oaspeţii au acces 
gratuit, există piscină interioară încălzită cu 
jeturi de hidromasaj, o saună şi un hamam.   

 

PROGRAM AUTOCAR Hotel MEDITERRANEAN VILLAGE 5* 
          29 Dec 2021 – 2 Ian 2022 (5 zile/ 4 nopti) 

           358 euro/ persoana Tarif Early Booking 05.12.2021 

390 euro per persoana Tarif standard 

29 dec 2021, Bucuresti – Sofia – Salonic – Riviera Olimpului 
Plecare la ora 06.00 dimineata (intalnire 05.30), din Bucuresti, Academia Militara (Universitatea 
Carol I). Parcurgeti 750 km, pe parcursul carora ghidul va prezenta informatii despre destinatie si 
program. Sosire seara in Paralia si cazare la hotel. 
30 dec 2021, Paralia – Kalambaka – Manastirile Meteora - Paralia 
Mic dejun. Zi libera sau participare la Excursia optionala Kalambaka & Meteora - Tibetul Europei. 
Plecare dimineata spre Kalambaka unde admiram siluetele unice ale stancilor in varful carora se afla din 
secolul 14, Manastirile Meteora. Vizite la un atelier de icoane pentru o demonstratie despre 
confectionarea acestora si apoi la una dintre Meteore, unde vom fi impresionati de privelistea superba si 
de experienta religioasa unica. Intoarcerea seara in Paralia. Cazare la hotel. 
31 dec 2021, Paralia – Edessa – Pozar – Paralia  Cina Festiva de Revelion - La Multi Ani 2022!  
Mic dejun. Zi liberă pentru odihnă sau opţional excursie la Edessa-Pozar,  Edessa este un adevarat 
muzeu în aer liber plin cu cascade si jocuri de apă. Vom admira cea mai mare cădere de apă din 
Europa de Est. Vom vedea un loc cu cascade spectaculoase formate de-a lungul râului Vodas şi a 
afluenţilor săi. Vom vizita Parcul Natural Edessa si vom avea parte de o zi de neuitat în mijlocul naturii. 
Apoi ne vom îndrepta spre băile termale de la Pozar, unde avem timp liber pentru baie în piscine cu 
apă termală. Ne întoarcem în Paralia Katerini, timp liber pentru odihnă, seara urmând să participăm la 
cina festivă de Revelion. (Cina Festiva inlocuieste cina normala din acea seara) 
01 ian 2022, Paralia – Muntele Olimp – Litohoro – Sf. Efrem Sirul – Paralia  
Mic dejun. Va propunem sa incepeti anul asemeni zeilor, participand la Excursia Olimp, acasa la Zeus!  
Excursia este GRATUITA pentru inscrieri pana in 15.11 si optionala (cu plata) dupa aceasta data; 
Mt.Olimp, 2917 m este cel mai inalt munte din Grecia, considerat lacas sfant in mitologie, un loc 
magnific, cu panorama asupra Marii Egee. In timpul acestei excursii aveti ocazia sa popositi si in 
frumosul orasel montan Litohoro. La întoarcere vom face o scurta oprire la Mânăstirea Sf. Efrem 
Sirul - ce adăposteşte şi cinsteşte moaştele Sf. Efrem Sirul, mai precis părţi din mâna dreaptă, cea cu 
care a scris nenumărate rugăciuni şi cuvinte de învăţătură. Cazare si cina la hotel. 
02 ian 2022, Paralia – Salonic – Bucuresti   
După micul dejun, începem deplasarea spre casă cu vizita oraşului Salonic unde vom admira zona centrală, 
faimoasa Piaţă Aristotelus, Rotonda, Arcul lui Galerius, Biserica Sf. Dumitru – sfântul protector al oraşului, scurtă 
pauză la Turnul Alb, locul unde se găseşte şi statuia ecvestră a lui Alexandru cel Mare. Ne continuăm traseul pe 
ruta Sofia – Ruse – Giurgiu – Bucureşti. Sosire în Bucuresti, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 
 

Servicii incluse in tarifele de mai sus  
 TRANSPORT autocar licentiat, conform program prezentat  
 CAZARE 4 NOPTI in Paralia, Hotel Mediterranean Village 5*,  loc in camera dubla.  
 MIC DEJUN si CINA zilnic , Turul orasului Salonic 
 CINA FESTIVA de Revelion (inlocuieste cina normala din 31.12) 
 GHID insotitor din partea agentiei si vizite conform traseu. 
 
 

Tarife EXCURSII OPTIONALE (minim 20 participanti):  
• Meteora, Tibetul Europei = 30 eu/adult si 25 eu/copil 3-12 ani;  
• Edessa – Pozar = 30 eu/adult si 25 eu/copil 3-12 ani; Olimp, acasa la Zeus = 25 eu/adult si copii. 
 

  Suplimente locuri preferențiale in autocar (rand 1 sau 2 = 15 eu/pers/loc, rand 3 = 10 eu/pers/loc;  
 

 Tarife a 3-a persoana in camera dubla: 0-5,99 ani = 60 eu; 6-13,99 ani = 210 eu; peste 14 ani = 270 eu 
Cazare in camera Single = 470 eu. 

ATENTIE: Grup minim 35 pers. • In cazul nerealizarii numarului minim de participanti mentionat in program, agentia 
isi rezerva dreptul de a anula excursia, oferind posibilitatea inscrierii la un program similar; • In cazul unui grup mai mic de 
35 de pers. (25-34 persoane) se va achita un supliment de 30 Euro/persoana * Agentia nu este raspunzatoare pentru 
eventualele perturbari de trafic rutier, care pot cauza modificari de program; conducatorul de grup poate modifica 
programul actiunii in anumite conditii obiective • Toate intrarile la obiectivele turistice din Grecia se achita in moneda 
nationala – Euro. 
 

TURISM INDIVIDUAL Hotel Mediterranean Village 5* 
Perioda deschisa 28 Dec 2021 – 03 Ian 2022 

  

                   Tarife Early Booking 05.12.2021 per persoana in camera dubla (minim 2 persoane) 
 

   298 331 euro/ 4 nopti cazare cu MIC DEJUN si CINA; 329 366 euro/ 5 nopti cazare cu MIC DEJUN si CINA  
 

A 3-a pers. in camere dubla (Turism individual): 0-5,99 ani = GRATUIT (fara pat suplimentar); 06-13,99 ani = 
REDUCERE 50% ; peste 14 ani = REDUCERE 30%; Supliment Single = + 45% fata de locul in DBL.  

 

Cina Festiva de Revelion este Inclusa in pret si include bauturi  (inlocuieste cina normala din 31.12). 
 

Nu sunt incluse: 
Asigurare medicala de calatorie sau Pachet Asigurarea medicala+ storno (optionala, dar recomandata); 
Taxe de intrare la obiective; Alte servicii fata de cele mentionate; 
Taxa turistica locala va fi achitata de turisti direct la receptia hotelului 1.5 euro/ camera/ noapte;  
 

Conditii de plata: 20% la înscriere; 50% pana la 27 Nov; 100% pana la cel tarziu 13 Dec. 2021; 
Conditii de anulare: taxa serviciu 25 eu/pers pana la 15 Nov; 30% intre 16 – 27 Nov; 50% intre 28 Nov -13 Dec 
2021; 100% dupa 14 Dec. 2021 
 
Documente necesare pentru calatorie: vezi pe mae.ro si pe www.politiadefrontiera.ro.  

Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari  serviciu.
 


