PROGRAM CHARTER AVION

Chania – Plaja pe insula lui Zeus
De la 399 €

Program
 ZIUA 1 – Catre Chania…

PLECARI
 In fiecare Miercuri incepand cu 02
mai

Intalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei pentru formalitaţile de check-in
si imbarcare. Se ajunge in Creta, pe aeroportul din Chania în aproximativ o ora si
jumatate, de unde se realizează transferul la hotel. Cazare la hotel in funcţie de
varianta aleasă.

PLECARI DIN
 Bucuresti, Iasi, Timisoara, ClujNapoca

 ZIUA 2-7 – Va recomandam urmatoarele excursii optionale

AVANS LA INSCRIERE
 Minim 30% - vezi conditii fiecare
hotel
TARIFUL INCLUDE
 7 nopți de cazare;
 Bilet avion cursa charter;
 Masa in functie de hotelul ales;
 Transfer aeroport-hotel-aeroport;
 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 sau spre vizitarea unui
obiectiv turistic. Precum si suport
la destinatie, pe durata sejurului,
fiind in legatura directa cu
organizatorul.
TARIFUL NU INCLUDE
 Taxa aeroport 95 €/ pers;
 Supliment plecare din Oradea –
40 euro/pers; Timisoara, Iasi, Cluj
– 30 €/pers (nu este inclus, se
adauga la tarifele din prezentul
program)
 Asigurare medicala de calatorie si
asigurarea storno;
 Taxele de intrare la obiectivele
turistice
 Alte taxe si cheltuieli persoanale
 Programe optionale
 Taxa de stațiune – se achită la
recepție de catre client. Aceasta
diferă ȋn funcție de clasificarea
hotelului și destinație. Mai multe
detalii ȋn agenție.

PALATUL KNOSSOS
Excursie în care veti descoperi impresionanta civilizaţie Minoică. Veti face o
incursiune în istorie vizitând ruinele Palatului Regelui Minos din Knossos si
Muzeul de Arheologie din Heraklion. După amiaza se petrece în Heraklion,
capitala Cretei, unde aveti ocazia de a face shopping si de a vizita orasul.
SANTORINI
Santorini, frumoasa insula din sudul arhipelagului, cunoscută datorită
fenicienilor, a vulcanului care a erupt in secolul al XV lea i.Hr. si ca fiind ultimul
loc in care a trăit Homer, este o excursie pe care nu trebuie să o pierzi. In
Santorini se face turul insulei, vizitand orasele Oia, Firostefan si Fira, capitala
insulei. Va veti bucura de minunatele peisaje asupra vulcanului, impresionantei
Caldera si de minunta plaja neagra Perissa-Perivolos. Optional se poate face turul
vulcanului cu o barca traditionala.
CHEILE SAMAREI
Nu trebuie sa ratati Cheile Samariei, este cel mai lung defileu din Europa si ofera
un peisaj spectaculos. Traseul incepe de la Xyloskalo, are 18 km si mergand pe
jos se parcurge in 6-8 ore. Pe traseu veti vedea biserica bizantina aflata in
„Samaria” - satul pustiu din mijlocul cheilor, „Sideroportes” (portile de fier), cea
mai frumoasa zona a traseului, unde cheile au o latime de 3m si o inaltime de
600m. La final, se viziteaza satul Aghia Roumeli si se pleaca
cu barca spre Chora Sfakion sau Sougia.
INSULA GRAMVOUSA SI LAGUNA BALOS
Croaziera va incepe din portul Kissamos.
Dupa traversarea golfului si a pesterei despre care se spune ca a fost un mare
santier naval, veti putea admira fenomenul geologic de ridicare treptata si tasare
a pamantului Cretei, insula care in decursul timpului s-a ridicat din mare cu
6-9 metri in partea de vest si s-a scufundat in partea de est. Prima oprire este pe
insula Gramvousa unde se vizita castelul venetian. Urmeaza oprirea in laguna
Balos, unde dupa debarcare, veti vizita laguna si veti inota.
ELAFONISI
Inca o excursie pe care nu o puteti rata este cea la Elafonisi. Prima oprire se face
pentru a vizita pestera Agia Sofia. Urmeaza plaja Elafonisi, cea mai populara
plaja din Chania. Veti afla legenda acestor locuri si veti putea vedea numeroase
specii de plante si animale pe cale de disparitie. Un alt obiectiv important este
Manastirea Chrisoscalitissa, construita in timpul ocupatiei venetiene si micuta
asezate de pescari ce dateaza din perioada minoica de mijloc. Ultima orpire va fi
la Elos Village.

 ZIUA 8 – Din nou acasa
După micul dejun, transfer la aeroport, unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.
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până la 20 kg și un bagaj de mână care
nu poate depăși 7 kg. Nu trebuie sa
aveți în bagajele dumneavoastră
obiecte care ar putea pune în pericol
siguranța aeronavei sau a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, astfel,
el va fi comunicat cu exactitate înainte
de plecare.
Clasificarea hotelurilor este dată de
autoritațile în domeniu din respectiva
țară.
Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu
hoteluri similare fără a afecta tariful.
Agenția își rezervă dreptul de a
reordona programul excursiilor, în
anumite situații speciale, cu respectarea
în totalitate a serviciilor.
Agenția nu face partaje la cazare.

FORMALITATI
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.
Nu sunt obligatorii asigurarea medicală de
călătorie și asigurarea storno însa agenția vă
recomandă să le aveți.

Atracții
- Orasul Vechi si orasul Nou din Chania cu cele mai importante obiective: Portul
Venetian, Piata Sintrivani, Farul venetian, Fortareata Firka, Muzeul Arheologic si
Muzeul Naval, Piata Municipala, Parcul Pacii si al Prieteniei.
- delecteaza-te cu mancarurile si bauturile traditionale cretane : tzatziki,
caracatita cu scortisoara, souvlaki, musaca, branza iute, iaurt de capra,
loukoumades si vinurile able si rosii renumite in regiune si tsikoudhia.
- incearca viata de noapte, cluburile Mylos Club, Klik Disco sau Medusa Private
Night Club, dar si lounge-urile si barurile linistite si intime.
- o zi de shopping, Chania fiind cunoscuta pentru magazinele sale de suveniruri,
marochinarie si bijuterii hand made.
- testeaza-ti abilitatile pentru diversele sporturi de apa, plimbari pe munte cu
bicicleta sau pentru bungee jumping, aici fiind singurul loc din Grecia in care poti
face bungee jumping.
- explorează Cheile Samariei, cel mai lung defileu din Europa si care oferă cel mai
spectaculos peisaj din Creta.
CHANIA TOWN
Construit pe vechiul oras Kydonia, este impartit in: Orasul Nou, cu birourile,
magazinele si intreprinderile sale si Orasul Vechi, construit in jurului portului
venetian pitoresc, cu strazi pietruite inguste si arhitectura variata, din timpul
dominatiilor straine din trecut.
KISSAMOS
Al doilea oras ca marime, orasul nu este chiar o statiune, dar este renumit pentru
vinul de aici si minunatele plaje din Falassama, orasul vechi Dorian si satul Kasteli.
PLATANIAS
Este localizat la 15km vest de Chania si este cea mai populara destinatie turistica
din zona. Ofera peisaje magice, numeroase plaje cu apa cristalina, diferite facilitati
pentru sport si o mare varietate de restaurante si baruri.
PALEOCHORA
Este una dintre cele mai bine organizat statiuni din zona de sud a regiunii Chaina,
dar a reusit sa-si pastreze aerul traditional. Plaja este cu nisip si pietricele, iar apa
este foarte limpede. Paleochora este potrivit atat pentru cei ce prefera viata de
noapte intensa cat si pentru cei ce doresc sa se relaxeze intr-un peisaj minunat.
SOUDA
Souda este unul dintre cele mai mari porturi din Creta si este conectat cu portul
Piraeus. Nu uitati sa vizitati regiunile arheologice bizantine din Apterous si
ostrovul Souda.
SFAKIA
Este un sat traditional, localizat langa Muntele Alb. Locuitorii poarta costume
traditionale cretane si vorbesc un dialect specific. Sfakia este o bijuterie a zonei si
merita sa-l vizitati, daca vreti sa simtiti traditia cretana!
PLAJE CELEBRE
Există o mulţime de plaje frumoase în regiunea Chania (linia coastei de 415 km).
Plaja Elafonisi – este cu siguranta cea mai populara plaja din Chania. Plaja este
acoperita cu un nisip de culoare roz, cu palmieri iar apa este putin adanca, de
culoare turcoaz.
Plaja Paleochora - este un loc ideal pentru cei care cauta distractie pe plaja,
pentru ca aici ai posibilitatea de a practica sporturi nautice sau poti sa te relaxezi in
una din multele cafenele si baruri.
Plaja Gramvoussa - se afla in partea de vest a Cretei si este accesibila cu masina
sau cu barca. Este o plaja absolut suberba, apa marii de culoare turcoaz iar nisipul
fin, roz.
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Hotel Lefkoniko Bay 3* + - all inclusive
http://www.lefkoniko.gr/

OBSERVAȚII
CAMERE STANDARD
Reducerile sunt valabile pentru
plata unui avans minim de:
30% avans la inscriere ;
restul pana la 75% la
expirarea perioadei de EB ;
25% cu 21 de zile inainte
de check-in.
Rezervările făcute în perioada de
first boking/early booking nu permit
modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la
pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

Lefkoniko Bay este un hotel modern si primitor, care beneficiază de o așezare
foarte bună, servicii ireproșabile, în apropiere de plaja din Rethymno.
 Localizare
Lefkoniko Bay este un apart-hotel de 3* situat în stațiunea Rethymno, la 800 m
de centrul vechi al orașului. A fost construit în anul 1999, iar ultima renovare a
avut loc în 2008. În zonă există magazine, restaurante, taverne, baruri și
discoteci.

 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi lobby cu tv și Wi-fi (gratuit), piscină
pentru adulți și bar la piscină. Mesele se vor servi la Lefkoniko Beach care se află
în imediata apropiere.

 Facilitățile camerelor
Studiourile și apartamentele dispun de aer condiționat, chicinetă complet utilată,
TV, telefon, frigider, seif, Wi-fi (gratuit), baie, uscător de păr, balcon cu vedere
parțială la mare sau piscină.

 Facilități pentru copii
Hotelul dispune de loc de joacă si piscină pentru copii.

 Plaja

Hotelul se află la 30 m de plaja cu nisip din Rethymno, una dintre cele mai
populare plaje de pe coasta de nord. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbrelă la
plajă este de 8 euro/zi.

STANDARD
Loc în DBL PV

FIRST MINUTE
Loc în DBL PV cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING
Loc în DBL PV cu
REDUCERE 20%
aplicată până la
10.04

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri Limitate

02.05, 09.05, 16.05, 23.05,
30.05 (via HER)
06.06, 19.09
13.06, 20.06, 12.09

532 €

399 €

426 €

452 €

585 €

439 €

468 €

497 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07,
29.08, 05.09
25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08
Supliment SGL

665 €

499 €

532 €

565 €

692 €

519 €

554 €

588 €

DATE DE PLECARE 2018

200 €

Reducere cazare in TPL/fiecare
10 €
persoana
Supliment camera
20 €
SSV/pers/sejur
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
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