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"Il fiore del Levante" 

Reduceri de pana la 
25% 

P L E C A R I  
In fiecare Luni 

 

P L E C A R I  D I N  
Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Constanta, 
Craiova, Ramnicu Valcea, Pitesti 

 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

 Minim 10% - vezi conditii fiecare hotel 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopţi cazare; 

 Masa in functie de varianta de 
cazare aleasa; 

 Însoţitor de grup din partea 
agenţiei pe durata traseului cu 
autocarul;  

 Asistență turistică locala 
*Asistenta turistica este asigurata de 
reprezentantii din destinatie si include 
preluarea, insotirea si conducerea turistilor de 
la punctul de sosire spre locul de cazare 
(pentru turistii care opteaza pentru transport 
autocar) sau spre vizitarea unui obiectiv 
turistic. Precum si suport la destinatie, pe 
durata sejurului, fiind in legatura directa cu 
organizatorul. vizitarea unui obiectiv turistic. 
Precum si suport la destinatie, pe durata 
sejurului, fiind in legatura directa cu 
organizatorul la destinatie, pe durata 
sejurului, fiind in legatura directa cu 
organizatorul. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurare medicală de călătorie 
şi asigurarea storno; 

 Taxele de intrare la obiective 
turistice;  

 Alte taxe şi cheltuieli personale; 

 Programe opţionale; 

 Bilet  ferry boat - 22* €/pers.  
dus-intors  

* Tariful biletului de ferry boat poate 
suferi modificări datorită creșterii 
costului combustibilului. 

 Taxa de stațiune – se achită la recepție 

de catre client. Aceasta diferă ȋn 

funcție de clasificarea hotelului și 

destinație. Mai multe detalii ȋn agenție. 
 

 

 

 

Program  

 ZIUA 1 - Către  Grecia...  
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 11:00. Plecare spre insula 
Zakynthos pe traseul  Bucureşti – Giurgiu – Russe - Sofia – Promahonas -  Salonic 
- Patras - Killini. 

 ZIUA 2- Insula Zakynthos 
În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, traversând pe rând mai multe 
provincii: Macedonia a cărei capitală este Salonicul, Tessalia străbătută de 
inalțimile Muntelui Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt dominate de 
Muntii Pindului. Vom poposi în Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 
îmbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea Ionică spre insula Zakynthos. 
Traversarea durează circa 1 ora si 30 minute.  

 ZIUA 3 – 8  Vă propunem să participați la urmatoarele excursii 

opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos pe un vas de croazieră care va 
avea opriri la: Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting prin arcele create de 
eroziune prin care se poate pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–care 
se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, 
datorită naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri pentru fotografii ale rocilor 
Mikri Megali şi Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte piramide şi pentru 
înot şi la Vassilikos pentru înot. Agenția își rezervă dreptul de a modifica 
programul excursiei, în  situația în care vremea este nefavorabilă 
 
Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, 
din oraşul Zakynthos, una din cele trei clădiri care au scăpat intacte după 
cutremurul din 1953  unde se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – patronul 
insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 
oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian construit pe ruinele vechii 
acropole. 
Oprire pentru cumpărături în staţiunea Volimes care este celebră pentru 
covoarele şi mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate admira de pe 
stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de pe mare. La Agios Nikolaos vizită 
opţională la Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde puteţi degusta şi 
cumpăra vinuri. 
 
Kaiki 
Excursie de jumatate de zi pe vas pescaresc traditional. Vom pleca din portul 
Agios Sostis indreptandu-ne catre insula Marathonissi din golful Laganas. Aceasta 
insula este nelocuita cu peisaje exotice. Ne vom opri pentru aproximativ 30 
minute pentru inot in apele cristaline de un albastru ireal iar daca aveti noroc Tot 
in aceasta zona pot fi admirate si testoasele Careta – specie protejata de lege.  
 
Zante by night 
O seară relaxantă în capitala insulei unde vom admira cele mai importante 
monumente și locuri istorice și culturale, precum Biserica Sf. Dionisios, Piața 
Solomos sau Piața Sf. Markos. Veți avea timp și pentru cumpărături, cafea sau 
chiar cină.  
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F O R M A L I T A T I  

Autocarele agenţiei sunt cele mai 
moderne din industria turistică, toate 
clasificate la 3*, echipate cu sistem audio-
video, aer condiţionat, scaune rabatabile.  
Turiştii se vor prezenţa la locul de 
îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră 
mai devreme faţă de orele de plecare 
menţionate.  
Pentru plecările din ţară pot apărea 
întârzieri pe traseu din diverse motive 
care nu ţin de agenţia noastră (trafic).  
Aşezarea în autocar va fi realizată de către 
ghidul însoţitor conform diagramelor de 
îmbarcare (în funcţie de ordinea înscrierii 
turiştilor în agenţie).  
Autocarul face popasuri pe traseu la 
aproximativ 3 ore.   
Clasificarea hotelurilor este dată de 
autorităţile în domeniu din ţara 
respectivă.  
Cazarea începe cu oră 14.00 în prima zi de 
sejur iar eliberarea camerelor se va face în 
funcţie de regulamentul intern al fiecărei 
unităţi de cazare, în jurul orelor 09.00. 

B I N E  D E  S T I U T  
Documentele necesare şi condiţiile în care 
cetăţenii români pot călători în 
străinătate, diferă în funcţie de ţară, de 
destinaţie şi/sau de tranzit, neexistând o 
regulă general valabilă. Totodată, în 
anumite situaţii, este necesară 
îndeplinirea unor condiţii suplimentare 
pentru a fi posibilă părăsirea teritoriului 
României de către cetăţenii români 
(minori, interzişi, sub supraveghere sau 
control judiciar, etc.). 
În consecinţă, Christian Tour recomandă 
tuturor turiştilor săi să se informeze în 
legătură cu toate documentele necesare, 
vize, aprobări sau orice alte condiţii ce 
sunt necesare pentru realizarea călătoriei 
lor, la Ministerul Afacerilor Externe (Aleea 
Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti – tel. 
+40 21 319.21.08 sau +40 21 319.21.25), 
putând fi consultat şi website-ul acestui 
minister la adresa: 
http://www.mae.ro/travel-conditions. De 
asemenea, informaţii relevante pot fi 
obţinute şi de la Poliţia de Frontieră 
Română (Bucureşti, Bulevardul Geniului 
nr. 42C, Sector 6, - telefon:  021.316.25.98 
/ 021.318.25.98), inclusiv accesând 
website-ul acestei instituţii:  
https://www.politiadefrontiera.ro. 
Christian Tour depune eforturi pentru a 
furniza turiştilor informaţii actualizate, în 
funcţie de specificul călătoriei turistice, 
însă nu îşi asumă nicio răspundere faţă de 
turiştii care din cauza neîndeplinirii 
condiţiilor de călătorie sau nedeţinerii 
documentelor necesare, nu pot părăsi 
teritoriul României sau nu pot efectua 
călătoria turistică. 
Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 
ani trebuie sa îndeplinească urmatoarele 
condiții: să călătorească cu cel puțin un 
adult însoțitor, să aibă asupra lor acordul 
ambilor părinți (sau al părintelui care nu-i 
însoțește) legalizat la notariat. Adultul 
care îi însoțește, în cazul în care nu este 

unul dintre părinti, trebuie să aibă cazier 
judiciar pe care să îl prezinte la frontieră. 

 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către portul Pessada din Kefallonia, de unde vom 
porni în turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai mare insulă din Marea Ionica veţi 
putea vizita Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul insulei), cea mai venerată biserică 
de pe insulă, sub ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat sfântul. În mănăstire se 
află moaştele sfântului într-un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată la câţiva km de 
Sami, are două părţi dintre care una este accesibilă publicului, aici având loc concerte datorită 
acusticii foarte bune; Peştera Melissani situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 camere 
separate de o mică insulă în centru. Apa este incredibil de limpede şi curată, un amestec de 
apă de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul lacului şi în locurile cele mai adânci. De 
asemenea vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în golful Livadi, care desparte insula 
în două părţi inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 

 ZIUA 9 – Către România... 
In cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom îndrepta către portul Zante pentru a 
traversa pe continent. Ne vom continua drumul spre țară pe traseul Kilini – Patras - 
Promahonas - Kulata – Sofia – Romania. 

 ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție de condițiile de trafic și de formalitațile 
vamale. 

Detalii imbarcare Transport Autocar 
  

Oraṣ de 
ȋmbarcare 

Ora Punctul de plecare Tarif 

Braṣov 07:15 Benzinaria Socar, Str. Harmanului nr. 52, 105 € 

Predeal 07:45 Gară CFR Predeal 100 € 

Sinaia 08:45 Gară CFR Sinaia 100 € 

Ploieşti 09:45 Petrom Metro, DN1 93 € 

București 12:00 

Central Bus Station Bucharest (situat in 
spatele Autogarii IDM, vis-à-vis si de 
Magazinul IDM si Gara Basarab (acces 
dinspre Sos. Orhideelor/Pod Basarab 

85 € 

Constanṭa 06:30 Gara CFR Constanta 115 € 

Craiova 07:00 Benzinaria Petrom 115 € 

Balş 07:20 Statie Bals 115 € 

Slatina 08:00 Benzinăria Rompetrol, Str.Pitesti 100 € 

Sibiu 06:00 Parcare Muzeul de Stiinte Naturale 115 € 

Caciulata 07:20 Han Cozia 100 € 

Calimanesti 07:25 Catedrala Sfintii Apostoli Petru si Pavel 100 € 

Râmnicu Vâlcea 07:45 
Benzinaria Petrom / Calea lui Traian 269B / la 
Pasarela Nord. 

100 € 

Pitești 09:00 Benzinaria Socar, Str. Exerciţiu, nr. 14 97 € 

**Galaṭi 07:00 McDonald's 115 € 

**Brăila 07:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului 115 € 

*Iaṣi 03:15 
Benzinaria Socar, Iasi Bahlui/Splai Bahlui, mal 
drept, nr.32 

120 € 

*Roman 04:45 
Benzinaria Socar, Roman / Str. Ştefan cel 
Mare, nr. 258, Roman 

110 € 

Bacău 05:45 Parcarea Stadionului Municipal 110 € 

 Adjud 06:45 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici 115 € 

Focṣani 07:20 Benzinăria Mol 110 € 

Râmnicu Sărat 08:00 Benzinăria Petrom 110 € 

Buzău 08:45 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11 105 € 

Urziceni 09:40 Parcare Lukoil – sens giratoriu 95 € 

*Transfer la Bacau 
**Transfer la Buzau   
 * Transfer la București;   * Transferurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane/localitate; 
  * In insula Zakynthos se traverseaza cu ferry, cu autocarul, din portul Killini in Zakynthos Town (11 eur/pers/sens); 
OBSERVATII 
- Tariful pentru supliment autocar / un singur sens este 50 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara;  
- Tariful pentru supliment autocar / retur la 14 nopti este 100 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara; 
- Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic; 
- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita; 
- Transferurile se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului; 
- Distribuirea locurilor in autocar se face in ordinea inscrierii; 
- Autocarele sunt licentiate, clasificate si dotate cu climatronic, scaune rabatabile si instalatie audio-video. 

 

http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://www.mae.ro/travel-conditions
https://www.politiadefrontiera.ro/
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DATE DE PLECARE 2020 

STANDARD 

Loc în   DBL  

FIRST MINUTE 

Loc în DBL cu    

REDUCERE 25%  

aplicată până la 29.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 20%  
aplicată până la 
30.04 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate 

11.05, 18.05, 25.05 
372 € 279 € 298 € 

 

324 € 
 

01.06 
399 € 299 € 319 € 

 

347 € 
 

08.06, 15.06, 21.09 
479 € 359 € 383 € 417 € 

 

22.06, 29.06, 14.09 
532 € 399 € 426 € 463 € 

 

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 
03.08, 07.09 

569 € 427 € 455 € 
 

495 € 
 

10.08, 17.08, 24.08, 31.08 
599 € 449 € 479 € 

 

521 € 
 

Reducere cazare în cameră DBL 
cu pat suplimentar/fiecare 
persoană 

20 € 

Supliment SGL – luna mai 270 € 
Supliment SGL –  iunie- 
septembrie 

380 € 

Reducere al doilea copil 6-11.99 
ani în cameră DBL cu  pat 
suplimentar 

100 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 ani plăteşte transportul;  
Al doilea copil 2-5.99 ani plateste transportul; 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
**Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat separat! 

TRANSPORT 
Supliment transport autocar din București  85 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Luni; 
Intrare la cazare in fiecare Marți. 

Hotel Plaza Palace 4* - All Inclusive 
www.plazapallas.gr  

 

O B S E R V A Ț I I   
 

 
CAMERE STANDARD 
Reducerile sunt valabile pentru 
plata unui avans minim de: 

 10% avans la inscriere 

 50% (inca 40%) pana la 
data de 31.03.2020 

 restul de plata cu pana 21 
zile inainte de check-in 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. 

 

 

 

 Localizare 
Hotelul Plaza Palace 3* este situat în populara stațiune Tsilivi, la aproximativ 200 
metri de plaja decorată cu Steag Albastru, 3 km de orașul Zakynthos și la 6 km de 
Aeroportul Internațional din Zakynthos. 

 Facilitățile hotelului 
 Plaza Palace 3*oferă clienților recepție, restaurant,cocktail bar, acces Wi-Fi în 
spațiile publice gratuit, TV lounge, sală de jocuri (contra cost), seif (contra cost, 
15 euro/saptămână), seri tematice, facilități pentru persoanele cu dizabilități, 
grădină, terasă, spălătorie și serviciu de călcătorie, parcare gratuită. 

 Facilitățile camerelor 
 Cele 48 camere standard sunt amplasate în clădiri de câte 3 etaje în jurul 
piscinei, având un design atrăgător. Toate camerele dispun de aer condiționat, 
minifrigider, seif(contra cost ), uscător de păr și balcon. Camerele standard au o 
suprafață de 30 mp. 

 Facilități copii 
Piscină în aer liber, loc de joacă.  

 Piscina 
 Hotelul pune la dispoziția turiștilor o piscină exterioară pentru adulți cu 
șezlonguri și umbrele gratuite și un bar lângă piscină. 

 Plaja 
 Plaja publică cu nisip se află la 200 de metri, iar intrarea în mare este lină. 
Șezlongurile și umbrelele la plajă sunt contra cost . 
 
 
 

http://www.plazapallas.gr/
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