Sarbatori de Paste in Grecia, insula Rodos

O vacanta in Grecia este intotdeauna binevenita. Va invitam, de data aceasta, sa petreceti
Sarbatorile Pascale intr-un loc special, pe insula Rodos in Grecia!
Insula Rodos celebra prin impresionanta sa istorie, marcata de prezenta in vechime a Colosului,
una dintre cele 7 minuni ale Antichitatii, cat si frumusetea natura a locului, au atras in ultimele
decenii din ce in ce mai multi vizitatori.
Fie ca vor sa vada cu proprii ochi locul unde s-a filmat celebra pelicula „Tunurile din
Navarone”, fie ca tintesc paradisul surferilor (in cel mai sudic punct al insulei: Prasonisi, unde se
intalnesc Marea Egee cu Marea Mediterana), turistii au transformat aceasta minunata insula intr-o
destinatie cosmopolita.
Rodos este capitala arhipeleagului Dodecanez si merita mai multa atentie pentru obiectivele de
patrimoniu, printre care Acropolele de pe culmile dealurilor din Lindos si fortareata medievala
dominata de turnurile Palatului Marilor Maestri din orasul vechi.

Din fericire pentru turistii nostri, istoria se imbina cu plaje fabuloase, de la cele cu pietris negru la
altele cu nisip fin si argintiu, viata de noapte bogata si 300 de zile insorite pe an.

Plajele din Rodos sunt vestite pentru calitatile ecologice ale nisipului si apei, existand nu mai putin
de 42 de plaje clasificate BLUE FLAG in Kallithea, Lindos sau Rhodos.

Detalii oferta
29-04-2021 pana la 04-05-2021 - 534.00 Euro
Tip activitate: Discover
Durata circuit: 6
Grup: intre 2 si 6 persoane
Locuri disponibile: 6
Grad de dificultate: Usor

Experiente incluse in oferta
Bucura-te de intinsele plaje de nisip
Descopera bucataria traditionala greceasca
Viziteaz situl arheologic Lindos
Descopera cea mai mare zona viticola din Rodos
Exploreaza satele traditionale

Itinerariu

ZIUA 1 - 29 aprilie 2021: BUCURESTI – RODES
Plecam de pe Aeroportul Otopeni cu o cursa charter si aterizam pe aeroportul Rhodes
Diagoras.
Transfer de grup la hotelul ales din oferta si inceperea sejurului in Rodos.

Cazare: hotelul ales din oferta
Nivel cazare: mediu, superior sau deluxe
Mese: demipensiune/ all inclusive
Experienta: simte spiritul locului, bucura-te de timp liber

ZIUA 2-5 - 30 aprilie - 03 mai 2021: sejur RODOS
Sejur cu zile libere pentru relaxare la plaja si activitati.

Cazare: hotelul ales din oferta
Nivel cazare: mediu, superior sau deluxe
Mese: demipensiune/ all inclusive
Experienta: simte spiritul locului, bucura-te de timp liber

ZIUA 6 - 04 mai 2021: RODOS - BUCURESTI
Plecare de pe Aeroportul Rhodes Diagoras spre Bucuresti si aterizare pe aeroportul Otopeni.

Servicii incluse

Cost
Nume hotel

Adult in
camera
dubla

Un copil sub Tip camera
11 ani in cam
cu 2 adulti

Apollo Beach 4*

576 eur/
320 eur/
pers
copil

Double side sea view All inclusive

Mitsis Petit Palais 4*

534 eur/
320 eur/
pers
copil

Double sea view

Demipensiune

Pegasos Beach 4*

558 eur/
320 eur/
pers
copil

Superior sea view
room

Demipensiune

Akti Imperial Spa 5*

570 eur/
350 eur/
pers
copil

Twin room mountain Ultra all
view
inclusive

Mitsis Alila Exclusive 757 eur/
320 eur/
resort 5*
pers
copil

Regim masa

Family room sea view All inclusive

Tarifele sunt valabile in limita disponibilitatilor pt inscriere si plata unui avans pana
pe data de 28 februarie 2021

Marime grup
Grup minim de 2 persoane.

Detalii servicii
Pachetul include
Transport cursa charter Tarom
Toate taxele de aeroport si taxa de bagaje pentru aceste zboruri
Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport
5 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel
Asistenta turistica
Asigurarea medicala si storno Cocktail travel protection
TVA
Pachetul nu include
Excursii optionale si intrarile la obiective;
Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului
(in functie de oferta fiecarui hotel);
Taxa locala – 4eur/ camera/ noapte- i se va achita de catre turisti la fata locului.

Excursii Optionale:
Turul insulei Rodos
Lindos
Symi & Panormitis

TURUL INSULEI RODOS
Turul Insulei Rodos debuteaza cu prima oprire la anticul Filerimos si Valea Fluturilor. Se
continua traseul prin Muntii Profetul Ilie (Profitis Ilias) si se face o pauza de cafea. Langa
zona viticola Embona, se face oprire pentru pranz si degustare de vinuri locale – este cea
mai mare podgorie din Rodos. Masa nu este inclusa. Dupa pranz se continua drumul spre
pitorescul sat Sianna pentru a putea gusta si achizitiona renumita miere din Rodos si bautura
locala Souma. Se face o scurta oprire pentru fotografii la Monolithos. Dupa o scurta pauza la
Lindos se poate vizita optional Acropolea.

LINDOS

Turul incepe de la hotel spre estul insulei, la aprox. 50 km de orasul Rodos, unde se afla
localitatea Lindos cu antica acropole. Este cel mai vechi si mai frumos sit arheologic de pe
insula. Pe drum aveti posibilitatea sa admirati satele tipice: Afandou, Archangelos, Malona,
Masari. Se face o scurta oprire in Archangelos pentru vizitarea fabricii de ceramica.

SYMI & PANORMITIS (CROAZIERA)
Turul incepe de la hotel spre Portul Comercial de unde la ora 09:00 vasul pleaca spre Insula
Symi, navigand printre insulele grecesti si coasta turca. Sosirea este la aproximativ ora 10:45.
Se face debarcarea si aveti timp pentru o prezentare a traditionalului mod de pregatire a
buretilor de mare, vizitarea manastirii, plaja sau servirea pe cont propriu a unei gustoase
portii de fructe de mare. La ora 14:00 se pleaca din Symi si se viziteaza Manastirea
Panormitis situata intr-un golf spectaculos, aproape inchis. Sosire in Rodos la ora 17:45
aproximativ.

IMPORTANT! Preturile excursiilor optionale sunt disponibile la destinatie. Excursiile
se pot face sau nu functie de numarul persoanelor participante, a conditiilor meteo
sau de alte modificari aparute la fata locului.

Cazare
5 nopti cazare, la hotelul ales din oferta
Mese
Mese, asa cum sunt specificate la fiecare hotel in parte.

Informatii utile

Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervari
40% din valoarea pachetului se va achita pana pe 28 februarie 2021;
40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare.

Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand
cu data confirmarii serviciilor, pana cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25
zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15
zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5
zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de
maxim 4 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea
la program.

Documente de calatorie
Informatii generale de calatorie
Date generale despre documentele de calatorie
Rodos este o insula care apartine Greciei – membra a Comunitatii Europene.
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a
casatoriei civile!
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece
frontiera:
- Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera
acceptul notarial al parintelui care nu este prezent in deplasare;
- Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie
prezentat la organele de frontiera certificatul de deces.
- Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la
frontiera acceptul notarial al celui de-al doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat,
documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie dupa
actul de divort.

- Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte
acordul ambilor parinti autentificat la notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera
de a nu accepta turistul sa paraseasca teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul
statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele necesare deplasarii.
Informatii cazare
Informatii cazare
Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile de resort
locale.
Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie
de conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data
plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi
hoteluri similare ca locatie/confort.
Distributia si tipul camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; detaliile
legate de amplasarea, aspectul camerei sau orice cerinta speciala a pasagerului se
rezolva direct la receptia hotelului (in functie de disponibilitati).
Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (seif, minibar, internet, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
La plecare, clientii sunt rugati sa respecte cu strictete ora de plecare din hotel catre
aeroport anuntata de reprezentantul agentiei si inainte de predarea cheilor la receptia
hotelului sa achite toate cheltuielile suplimentare efectuate pe perioada sejurului.

Informatii companii aeriene
Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce
diferite modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada
de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa
momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa
pasagerii asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi
raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute.
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu
acordul medicului de a calatori cu avionul.
Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul
aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de a nu permite imbarcarea, respectiv de a
dispune debarcarea persoanelor in cauza.
Explore Travel 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.
Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la
ghiseul Control Pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special
amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea
bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci
depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal.
Nota: In functie de anumite situatii speciale, programul poate fi modificat de agentie, fara insa

a aduce prejudicii structurii de baza a programului

