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          Studio Effie  REDUCERI PENTRU ÎNSCRIERI TIMPURII      De ce îți recomandăm această cazare?  ✓  Bine poziționat față de plajă și centru;✓  Mobilier modern;✓  Raport excelent calitate-preț;✓  Lift.  FIRST MINUTEpână la 28.02.2023 – reducere 45%(se aplică în cazul achitării unui avans de 10% la înscriere, 20% până pe 28.02.2022 și diferența de plată se achită cu până la 30 de zile înainte de plecare)pana la 30.04.2023 – reducere 35%(se aplică în cazul achitării unui avans de 10% la înscriere, 20% până pe 30.04.2023 și diferența de plată se achită cu până la 30 de zile înainte de plecare)SAFE PRICE(avans de 30% la înscriere, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare)REDUCERILE  SE APLICĂ LA TARIFUL STANDARD (pachetul de bază fără alte taxe și suplimente)!!!Reducerile  nu se cumulează cu alte oferte speciale și nu se aplică retroactiv pentru rezervările deja confirmate!__________________________________RECOMANDĂRI HH:✓  Taverna Struga✓  Taverva Medusa✓  Taverna Binelike✓  Club Gold✓  Club Menta      Localizare:  Effie este situat în Paralia Katerini, una dintre cele mai animate stațiuni de pe Riviera Olimpului. Studioul se află lângă parcul central, la aproximativ 100m de plajă şi 150m de centrul staţiunii. În apropiere se găsesc numeroase taverne, cafenele și marketuri (chiar și Lidl la intrarea în stațiune) . Pe strada principală se găsesc magazine din care se pot cumpăra de la suvenire și articole handmade până la blănuri și haine de piele.      Descriere:  Effie este o afacere de familie de categorie standard, care vine în întâmpinarea oaspeților cu servicii tipic grecești, potrivite unei vacanțe relaxante.       Facilităţi unitate de cazare:  Studioul are lobby, lift, terasă, sal ă  pentru bagaje, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi toaletă comună la parter.      Facilităţi camere:  Camerele studioului sunt decorate simplu dar cochet, au balcon, chicinetă,TV LCD, baie proprie cu duş, frigider, AC contra cost (5€/zi/cameră care se achită la check in) şi Internet Wi-Fi GRATUIT.Proprietarii nu asigură curățenia în camere și nici nu pun la dispoziție prosoape și consumabile.      OBSERVAȚII  - Începând cu 1 ianuarie 2018, în Grecia s-a introdus taxa turistică locală, cuprinsă între 0.5-4 EUR/noapte/cameră, diferenţiată în funcție de clasificarea unităţilor de cazare. Taxa se va achita separat de către turişti, la faţa locului;- Copiii neplătitori NU beneficiază de pat suplimentar (fac excepţie anumite unităţi de cazare);- Vă recomandăm încheierea asigurării medicale de călătorie şi/sau a unei asigurări storno;- Check in 14:00 / Check out 09:00;- Fiecare turist are dreptul la o singură piesă de bagaj la cală;- Distribuţia locurilor în autocar se face în funcţie de data înscrierii; la retur este posibil ca locurile în autocar să fie diferite faţă de cele ocupate la dus, deoarce pot exista şi rezervări pentru sejururi duble sau, mijlocul de transport alocat să nu fie acelaşi;- Informarea de plecare va fi disponibilă cu 48 ore înainte de plecare;- Fiind o cursă charter, debarcarea/îmbarcarea turiştilor la destinaţie se va stabili cu 1 zi înainte de plecare, în funcţie de turiştii înscrişi pe fiecare staţiune. - În cazul în care turiştii se vor prezenta la cazare într-un număr mai mare de persoane decât cel rezervat iniţial, penalizarea va fi de 100 euro/pers/noapte (prezentarea voucherului la cazare este obligatorie).              TARIFE cazare 7 nop ți / persoană / self-cateringSupliment transport autocar din Brasov  80 €/pers ., NU este aplicat tarifelor din tabel.Supliment transport autocar din  Bucuresti 65 €/pers      DATE check in  SAFEPRICE  HELLOSALES-35%(30.04.2023)  FIRST MINUTE -45%(28.02.2023)  ✔    PREȚUL INCLUDE  ✘    PREȚUL NU INCLUDE      14.05  79 €  51 €  43 €  TRANSPORT INDIVIDUAL  *PROGRAM AUTOCAR  » 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.      21.05, 24.09  95 €  62 €  52 €  » 7 nopţi cazare în regim self-catering (conform tarife tabel);» Asistenţă turistică pe perioada sejurului în limba română.  » Transport cu autocar clasificat pentru curse internaţionale (se adaugă la tarifele din tabel);» 7 nopţi cazare;» Asisten ţă  turistică pe perioada sejurului.      28.05, 17.09  129 €  84 €  71 €      04.06  135 €  88 €  74 €      11.06, 10.09  155 €  101 €  85 €      18.06  169 €  110 €  93 €      25.06, 03.09  185 €  120 €  102 €      02.07  199 €  129 €  109 €      09.07, 27.08  220 €  143 €  121 €      16.07, 20.08  239 €  155 €  131 €      23.07, 30.07, 06.08, 13.08  255 €  166 €  140 €              TRANSPORT AUTOCAR RIVIERA OLIMPULUI –  SEZON 2023      Oraşul  Ziua de plecare  Tarif      BUCURESTI  VINERI  65 €      BRASOV  VINERI  80 €        *Tarifele mentionate sunt valabile la achizitionarea unui pachet complet (cazare+transport).   **Transportul se realizeaza cu autocare clasificate pentru curse internaţionale.          SUPLIMENTE» Cameră single: 85 €;» Demipensiune: 15 € /zi/pers; » Mic dejun: 6 € /zi/pers ; (se servește la Hotel Helios);» Cină: 10 €/zi/pers; (se servește la Hotel Helios);» 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)» Pentru sejur de 14 nopți se achită supliment transport autocar în valoare de 20 €/pers.  REDUCERI» Copil 0-11,99 ani gratuit , beneficiază de pat în cameră, achită 60 €  transport (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi);» Al doilea copil 0-11,99 ani achită 50%  din tariful de adult la cazare, beneficiază de pat doar copilul plătitor (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi);» Copil 12-17,99 ani achită 50%  din tariful de adult la cazare, beneficiază de pat în cameră (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi);» Pentru loc în TRIPLĂ  reducere 1 0 €/pers  din tariful de loc în cameră dublă (valabil doar pentru 3 adulţi plătitori).» Reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii).            TRANSFERURI DE GRUP DIN ȚARĂ          Oraşul  Locul de îmbarcare  Tarif dus-intors    Oraşul  Locul de îmbarcare  Tarif dus-intors      BOTOSANI  Benzinaria Rompetrol (Cal.Nationala)  55 €    TG. MUREȘ  Benzinaria Mol – 1 Dec 1918  50 €      SUCEAVA  Hotel Bucovina  55 €    MEDIAȘ  Autogară  45 €      ROMAN  Gară  45 €    SIGHIȘOARA  Benzinaria Rompetrol  45 €      PIATRA NEAMȚ  Benzinaria Mol (Blv.Traian)  45 €    FAGARAS  Casa de Cultura  40 €      BACĂU  Parcarea Stadionului Municipal  40 €    BRAȘOV  Benzinaria Mol - Calea Bucureşti  35 €      ADJUD  Benzinaria Lukoil  35 €    SINAIA  Gară  30 €      FOCȘANI  Benzinaria Mol (Blv.Bucuresti) / LIDL (Restaurant Moldova)  35 €    CAMPINA  Popas Casa Bucur - Km 92  25 €      RM. SARAT  Magazin Profi (Mihail Kogalniceanu)  25 €    PLOIEȘTI  Benzinaria Petrom Metro  20 €      BUZĂU  McDonald’s Unirea  25 €    DEVA  McDonald’s Gară  50 €      IAȘI  McDonald’s Gară  55 €    ORASTIE  Benzinaria Rompetrol (Str.Unirii)  50 €      VASLUI  Benzinaria OMV (Str.Stefan cel Mare)  45 €    ALBA IULIA  Gară  45 €      BARLAD  Statie Renel / Benzinaria Rompetrol  40 €    SEBES  Rompetrol, iesire Lancram  45 €      GALAȚI  McDonald’s  30 €    SIBIU  Benzinăria Mol - Șelimbăr  40 €      BRĂILA  Magazin Penny (Șos.Buzaului)  30 €    RM. VÂLCEA  Sala Sporturilor  30 €      SLOBOZIA  Benzinaria Rompetrol (Sos.Bucuresti-Constanta)  25 €    PITEȘTI  McDonald’s Gară / Petrom Podul Viilor  25 €      TULCEA  Autogara Augustina / Petrom (Str.Babadag)  45 €    TARGOVISTE  Hotel Valahia  25 €      CONSTANȚA  Gara CFR  40 €    CRAIOVA  Benzinaria Petrom Gara  35 €      MEDGIDIA  Restaurant Balada / LIDL  35 €    SLATINA  Benzinaria OMV  30 €              BUCUREȘTI  Academia Militară Română  -            Conditii generale TRANSFERURI DE GRUP:  - Tarifele de mai sus sunt de persoană și sunt valabile pentru transport dus-întors. Incazul in care transferul se efectueaza doar pe un sens, se va achita jumatate din  tarifulcorespunzator rutei.  - Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare.   - Locurile de imbarcare prezentate in tabelul de mai sus sunt informative, acestea pot fidiferite in functie de partenerul care efectueaza transferul si se reconfirma odata cuinformarea de plecare.  - Transferurile de grup se confirma automat si se organizeaza (indiferent de numarul depersoane 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 maimulte curse, inclusiv cu parteneri diferiti), timpi de asteptare, etc.  - Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți existenți pe rutarespectivă.  - Timpii de asteptare intre imbarcare/debarcare si preluarea de catre partenerul careefectueaza 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 comunicacu 2 zile inaintea datei plecarii, urmand sa tineti legatura cu acestia pentru a va informaprivind 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 funcțiede 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 oracomunicata. Va rugam sa respectati ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate asteptaturistii care intarzie .  - Daca turistii doresc imbarcarea dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestiatrebuie sa informeze agentia de turism la care s-au inscris cu minim 14 zile inainte dedata plecarii. Confirmarile de transferuri din tara cu mai putin de 14 zile inainte se vorface On request, in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate. Pentrutransferurile achizitionate cu mai putin de 14 zile sau cele solicitate la fata locului - directde la reprezentantii Hello Holidays (ghizi, insotitori, soferi, etc.) se achita un supliment de5 euro/pers/sens, iar confirmarea se va face in functie de disponibilitate.   - Toate rezervarile trebuie insotite in mod obligatoriu de numarul de telefon (valabil) alpasagerilor si disponibil la momentul plecarii. Agentiile partenere au obligatia, inmomentul rezervarii, de transmitere a numarului de telefon valabil al turistilor inscrisi,catre Tour Operatorul Hello Holidays. Numarul de contact al turistilor este foarteimportant de transmis, deoarece, mai ales in cazul transferurilor - cand pot apareadiferite modificari, intarzieri, etc., acestia vor fi contactati de catre sofer/dispecerat, etc.In caz contrar, agentia Hello Holidays nu este raspunzatoare de imposibilitateacontactarii pasagerilor din cauza netransmiterii informatiilor obligatorii solicitate sautransmiterea incorecta a acestora si nu va restitui contravaloarea tranferului confirmatsau a pachetului de servicii contractate.    CONDIȚII ANULARE, PENALIZĂRI  FIRST MINUTE  Reducerile se aplică numai la pachetul de bază; acestea nu se aplică la alte taxe sausuplimente de orice fel.  În situația în care programul se poate organiza, respectând restricțiile determinate de pandemiaCovid, în caz de retragere/renunțare, se aplică penalizări de 100% din valoarea avansuluiachitat conform pragurilor de mai sus. În situația în care măsurile luate de către autorități impunrestricții de călătorie care îngreunează sau fac imposibilă executarea pachetului de servicii decălătorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare apachetelor de servicii de călătorie, pentru întreaga sumă achitată. Voucherul poate fi utilizattimp 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 pandemiaCovid, în caz de retragere/renunțare, se aplică pragurile de penalizare conform contractului decomercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv:  a) 25 Euro/persoană-taxă de serviciu, după primirea confirmării serviciilor comandate (cu panala 60 de zile înainte de plecare/intrare).  b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice după primirea confirmării serviciilorcomandate (în intervalul 59-30 de zile înainte de plecare/intrare).  c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare în intervalul 29-16 zileînainte de plecare/intrare.  d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare în intervalul 15-0 zileînainte de plecare/intrare.  În situația în care măsurile luate de către autorități impun restricții de călătorie care îngreuneazasau fac imposibilă executarea pachetului de servicii de călătorie, turistul va beneficia de unvoucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, pentruîntreaga sumă achitată. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/parțial la efectuareaunei noi rezervări pentru un produs Hello Holidays. Turistul poate solicita restituirea contravaloriisumelor înscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu în cuantum de 25euro/persoană. Taxa de serviciu va fi reținută din totalul sumei înscrise pe voucher și turistului ise va restitui diferența.          INFO UTILE:  Studio  Studioul reprezintă unitatea de cazare formată din camere duble, triple şi/sau cvadruple, careoferă 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, deregulă, 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 oferăposibilitatea de a vă prepara diferite gustări/ceai/cafea. Unitățile care funcționează în regim deself-catering, nu asigură curățenia pe durata sejurului, ci doar la sosire și la plecare (excepțiefăcând 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 exclusivpentru a prepara ceva mai rapid (ceai/cafea, supe instant, legume, paste) în niciun caz pentruprăjeli sau pentru a face mâncare care necesită mult timp de preparare și al cărei miros poatederanja ceilalți turiști aflați în unitatea de cazare. Folosirea chicinetei pentru prăjeli (peşte, carneetc.) este strict INTERZISĂ şi orice abatere de la această regulă poate fi penalizată deproprietarul 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. Unitățilede cazare sunt clasificate în funcție de legislația țării în care se află. În Grecia, studiourile/vilelesunt clasificate în chei, iar hotelurile și aparthotelurile în stele. Numărul de stele/chei, diferă înfuncție de fiecare unitate de cazare. Unitățile de cazare EXCLUSIV Hello Holidays sunt vizitateși verificate de personalul agenției iar clasificarea acestora este confirmată de agenție în funcțiede 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, auperioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții decazare ca restul camerelor din ofertă, doar că, în unele situații pot apărea anumiteinconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pecolț, etc.), pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.    Prezentul program este parte integrantă a contractului de comercializare a pachetuluituristic.    Ziua 1. CĂTRE GRECIA…    Pentru plecarea din BRASOV - Intalnire la ora 15:00 in parcarea din cadrul Benzinariei MOL -Calea Bucureşti, plecare ora 15:30 pe traseul Brasov – Campina – Ploiesti – Bucuresti.    In BUCURESTI, imbarcarea este la orele 19:30, în Parcarea ACADEMIEI MILITARE ROMANE(Universitatea Naţională de Apărare Carol I) – acces dinspre Bd. Eroilor şi plecare la orele20:00. Traseu:  Bucuresti - Giurgiu – Ruse - Sofia - Kulata – Promachonas –Salonic - Riviera.    Ziua 2. RIVIERA OLIMPULUI    În cursul dimineții vom ajunge în stațiunea în Paralia Katerini. După ora 14:00 se va efectuacazarea la Studio Effie.    Zilele 3 – 8. RIVIERA OLIMPULUI    În aceste zile vă puteți bucura de tot ceea ce vă oferă stațiunea Paralia Katerini - situată înpartea nordică a Muntelui Olimp, una dintre cele mai dezvoltate staţiuni din Grecia, fiind anualdestinaţia preferată a mii de turişti. Paralia Katerini este o staţiune ideală pentru relaxare,perfectă atât pentru tinerii dornici de aventuri, cât şi pentru cei care călătoresc cu familia şidoresc să aibă parte de linişte şi vor să se relaxeze. Aici vă veţi simţi ca acasă pentru ca suntfoarte mulţi români stabiliţi în zonă. Plaja din Paralia Katerini a primit clasificarea internaţionalăBlue Flag ce confirmă puritatea apei, curaţenia plajelor şi grija faţă de mediul înconjurător.Paralia dispune de o multitudine de magazine şi buticuri, fiind o destinaţie apreciată pentru“shopping”. Viaţa de noapte este foarte variată existând diverse cluburi, evenimente artistice şipetreceri pe plajă pentru tineri. De asemenea, puteți participa la următoarele excursii opționale:     *Excursie la Atena (aproximativ 45 euro/adult, 35 euro/copil 5-11,99 ani): Drumul spreAtena îi vom străbate în cursul nopții. Ajungem în cursul dimineții și începem excursia cu PortulPireu, iar apoi vom face un tur al orașului cu autocarul. Cu această ocazie vom trece pe lângăcele mai reprezentative și frumoase clădiri ale capitalei: Parlamentul, Universitatea, BibliotecaNațională, Muzeul de Istorie, Stadionul Olimpic Antic, ruinele Templului lui Zeus Olimpianul șinu numai. Urmează vizita Acropolei ateniene, unde se află vestitul Parthenon, Erechteionul șiPropileele. În continuare, vom admira îndeaproape cel mai vechi și pitoresc cartier al orașului,Plaka, după care vom vizita Agora Antică și Agora Romană. În timpul liber rămas puteți vizitaMitropolia sau vă puteți relaxa în parcul municipal (fost parc regal) și grădina botanică. Plecămdin oraș în cursul după-amiezii, iar pe drumul de întoarcere mai facem o scurtă oprire la loculvestitei bătălii de la Thermopile, acolo unde vom admira statuia închinată lui Leonidas, regespartan. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 21:00.     *Croazieră la Muntele Sfânt Athos (aproximativ 40 euro/adult, 35 euro/copil 5-11,99 ani):Athos este cel mai mare și mai important complex monahal, nu numai al Greciei ci al întregiilumi ortodoxe. Muntele Sfânt este așezat pe una din extremitățile Peninsulei Halkidiki și esteregiune autonomă a statului grec. Pornim la drum cu autocarul dimineața devreme din ParaliaKaterini până în portul Ormos Panagias. Aici ne îmbarcăm pe vas, iar după o croazierăînălțătoare de-a lungul țărmului sfânt, facem un popas în portul Ouranopolis, unde putem luamasa de prânz la una din tavernele de pe malul mării, sau pur și simplu putem face o plimbarede-a lungul străduțelor împodobite cu flori. Apoi ne îmbarcăm pe vas spre Ormos Panagias,după care urmăm drumul spre Paralia Katerini cu autocarul pe același traseu. Sosire în ParaliaKaterini în cursul serii.     *Excursie la muntele Olimp (aproximativ 15 euro/adult, 10 euro/copil 5-11,99 ani): Pornimla drum în cursul dimineții spre Muntele Olimp, care se află la o distanță de 20 km de ParaliaKaterini. Ajungem cu autocarul în orașul Lithohoro, construit chiar la poalele muntelui, undefacem o scurtă plimbare pe străduțele lui cochete. Pornim apoi pe jos de-a lungul canionuluirâului Enipeas ce mărginește orașul, până la cascada formată între stânci, și care poartănumele de “Cada lui Zeus”. În continuare, urcăm cu autocarul pe serpentinele masivului Olimppână la Mănăstirea Sf. Dionissios. De aici admirăm superba priveliște a țărmului Mării Egee, pede o parte, iar pe de altă parte vârful semeț Mitykas unde se află vestitul tron a lui Zeus.     *Excursie la Meteora (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Acesta este unloc unic în lume, cel puțin din punct de vedere geologic: stânci care parcă țâșnesc din pământ șiîn vârful cărora sunt construite vestitele mănăstiri, care par suspendate în aer. Excursia spreMeteora începe dimineața devreme, iar după aproape 3 ore de drum facem un prim popas chiarla poalele stâncilor pentru a vizita un atelier de pictură. Aici încă se mai realizează manualicoane de tip bizantin chiar după modelul celor aflate în mănăstirile pe care urmează să levizităm. Vom vedea două dintre cele șase mănăstiri din complexul monahal. Sosire în ParaliaKaterini în jurul orei 18:00.     *Excursie Insula Skiathos (aproximativ 35 euro/adult, 30 euro/copil 5-11,99 ani): Vompoposi pe una dintre plajele sale incredibil de frumoase, numită Koukounaries, care esteconsiderată cea de-a treia ca frumusețe naturală dintre plajele Mării Mediteraneană.Următoarea oprire va fi în portul Skiathos, orașul-capitală al insulei. După ce veți lua masa launa dintre tavernele de pe malul mării, vom urca împreună până la biserica Sfântului Nicolae,de unde se poate admira panorama întregului oraș și a Golfului Skiathos. În continuare, întimpul liber veți putea vizita ruinele fostei cetăți venețiene Bourtzi și Catedrala Trei Ierarhi. Încursul după-amiezii suntem din nou pe vas, și urmăm drumul spre Paralia Katerini pe acelașitraseu. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 22:00.    *Excursie la Sfânta Paraschiva - Valea Tempi - Castel Platamonas - Paleo Panteleimonas(aproximativ 15 euro/adult, 10 euro/copil 5-11,99 ani): Prima oprire se face la CastelulPlatamonas. Continuăm cu Valea Tempi și cu vizita Schitului Sfintei Paraschiva, protectoareaochilor, de unde puteți lua apă chiar din izvorul acesteia. Ultimul popas este la satul PaleoPanteleimonas. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 17:00.    *Excursie la Edessa – Pozar (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): ÎnEdessa ne delectăm privirea cu renumitele cascade din oraș. În timpul pe care-l avem ladispoziție putem servi masa chiar în fața cascadelor sau putem să ne încântăm cu aromacafelei grecești într-o fostă fabrică de cânepă devenită muzeu (intrare liberă). Edessa este unmuzeu în aer liber plin cu vechi mori de apă. Apoi ne îndreptăm spre băile termale de la Pozar.Timp liber pentru baie în piscine în aer liber cu acces gratuit sau contra cost. Sosire în ParaliaKaterini în jurul orei 19:00.    *Excursie în Insula Evia (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Traversămcu ferryboat-ul din portul Glifa în Insula Evia și începem să descoperim secretele celei de-adoua insule ca mărime din Grecia. Prima oprire se face la Mănăstirea Osio David, cunoscutpentru numeroasele minuni înfăptuite. Ulterior ne vom închina la moaștele Sf. Ioan Rusul. Pedrumul de întors vom face o scurtă oprire pentru liniște sufletească la Mănăstirea Kato Xenia,unde se află Brâul Maicii Domnului. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 21:30.    *Excursie la Waterland (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Waterlandeste unul dintre cele mai mari parcuri acvatice de distracție din Europa, cu o suprafață totală deaproape 150.000 mp. Parcul cuprinde o asociere deosebită de spații verzi, construcții destinatespecial distracției, terenuri de tenis și baschet. În acest loc minunat vă puteți petrece ziuadelectându-vă în oricare dintre variatele piscine cu valuri artificiale, cu hidromasaj, tobogane cuapă, “Râul Rapid”, apoi puteți lua masa la unul dintre restaurantele sau fast food-urile dinincintă, sau puteți savura băutura preferata la una din numeroasele terase sau baruri. Sosire înParalia Katerini în jurul orei 18:00.    *Shopping în Salonic (aproximativ 15 euro/adult, 10 euro/copil 5-11,99 ani): Excursiaîncepe de dimineață cu un tur al orașului pe cele mai elegante bulevarde – Egnatia, Nikis șiTsimiski, timp în care vom admira ruinele Arcului Triumfal al Împăratului roman Galerius,Rotonda și Turnul Alb. Programul continuă cu vizita la Biserica Sfântului Dumitru, consideratprotectorul orașului. În timpul liber pe care îl aveți la dispoziție, vă recomandăm să vă plimbațipe străzile acestui oraș luminos și fermecător, unde puteți face cumpărături sau servi o cafea lamalul mării.     *Seară grecească (aproximativ 20 euro/adult, 15 euro/copil 5-11,99 ani): Vă invităm săparticipați la un program artistic tradițional grecesc, unde veți putea savura mâncărurile șibăuturile specifice acestei țări și mai mult decât atât veți putea învață câțiva pași din dansuriletradiționale: sirtaki, zorba. Sosire în Paralia Katerini în jurul orei 00:30.    *Scufundări (aproximativ 50 euro/adult, 50 euro/copil 5-11,99 ani): Acum aveți ocazia sădescoperiți adâncurile mării! Cu ajutorul unui instructor calificat veți intra în tainele tehnicilor descufundare. Echipați cu un costum special de scafandru și înarmați cu informațiile teoretice,sunteți gata să vă aventurați într-una dintre cele mai frumoase și memorabile experiențe dinviața voastră. Aici, înconjurați de liniștea și culorile adâncului, aveți ocazia să admirațiîndeaproape exemplare ale florei și faunei marine mediteraneene de adâncime. Sosire înParalia Katerini în jurul orei 14:30.    Ziua 9. CĂTRE ROMÂNIA…    Dimineața se vor elibera camerele la ora 9:00, iar apoi puteți profita de un scurt program liberpentru ultimele cumpărături. În jurul orei 15:00 ne vom îmbarca și vom pleca spre România petraseul Paralia Katerini - Kulata - Sofia - Ruse - Giurgiu – București - Brasov.        Ziua 10. DIN NOU ACASĂ! În cursul dimineții, în funcție de trafic, vom sosi în București șiBrașov.    
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