Hotel Protessilaos
Nea Anchialos, Greece

Descriere Hotel Protessilaos 3*, Nea Anchialos, Greece
**Informatii referitoare la hotel***
Hotelul este situat in statiunea Nea Anchialos (regiuneaVolos), la doar 30 de metri de mare. Plaja cu pietricele se
intinde de-a lungul Golfului Pegasitikos, fiind strabatuta de diverse taverne si racorita de umbra sezlongurilor cu
umbrele. In fiecare zi, oaspetii se pot bucura de frumoasa priveliste asoarelui care rasare si apune, cufundandu-se in
imensitatea interminabila agolfului din confortul propriilor camere. Hotelul pune la dispozitie 40 de camere,fiecare fiind
dotate cu T.V, grup sanitar individual, uscator de par, balcon,minifrigider (gratuit), aer conditionat (gratuit) , WI-FI
(gratuit). Inapropiere de hotel se gasesc numeroase taverne, supermarket, unitate medicala. Se asigura curatenie ,
consumabile (sapun, hartie igienica) si schimbarea lenjeriei. Tarifele nu includ taxa de statiune (se achita obligatoriu la
receptie, lacheck-in) 1.5 euro/zi/camera.
***Informatii referitoare la statiune***
Nea Anchialos este situat la 15 km de orasul Volos. Este situat la malul marii, construit pe partea nord - vestica a
Golfului Pegasitikos, avand plaje linistite cu ape cristaline si taverne frumoase unde putem servi peste proaspat sau
alte delicatese culinare locale. Una din atractiile zonei este trenuletul din Pelion care strabate un traseu montan
superb, cu pante inverzite in lungime totala de 15 kilometri, pe care-i parcurge in 90 minute , pana la comuna istorica
Milies.
***Informatii referitoare la desfasurarea sejurului in cazul achizitionarii pachetelor (cazare + transport
autocar)***
Loc si ora de plecare din Bucuresti, Piata Unirii, la baza Dealului Mitropoliei (Splaiul Independentei) ora 22:00 ,
prezentare la imbarcare cu 30 minute inainte (ora 21:30). Se calatoreste noaptea . Se vor efectua contra cost plecari
din Pitesti, Rm Valcea, Ploiesti, Targoviste
Sosire in Grecia sambata dimineata. Urmeaza cazare 7 nopti.
Retur din Grecia sambata intre orele 12:00 - 15:00. Ora exacta este comunicata saptamanal de ghidul de transfer.
Excursii Optionale (se organizeaza pentru un grup de minim 25 persoane participante,. Pentru grupuri mai mici tarifele
se recalculeaza) :
1. Excursie cu MOCANITA Moutzouris - MILLIES - KALA NERA (circula doar duminica) : (30 euro / pers) + bilet
tren Moutzouris si o combinatie unica de frumusetea naturala a muntelui si a marii. Plecare dupa micul dejun la statia
Lehonia. In tren si plecam la ora 10:00. Trenul lui Pelion (1895-1971) a constituit un element puternic al culturii si
dezvoltarii, care a marcat istoria regiunii. Evaresto de KIRIKO, tatal cunoscutului pictor Giorgio de KIRIKO, angajat
mesteri locali, proiectate si construite prin pante si plantatiile de maslini de pe munte centauri, una dintre cele mai
frumoase linii de cale ferata din lume, de 60 cm latime O constructie care va fi admirata pentru armonie morfologica si
perfectiune constructiva. Legendarul Moutzouris a pus in exploatare recent Pelion la o viteza de 25 km pe ora. Agia
Triada, Agio Athanasio din Piniakates, Argireika si sosesc la Milies la ora 11:30. Vom vedea orasul natal Anthimos Gazis,
in cazul in care, impreuna cu Gregorios Konstantas si Daniel Philipides infiintat Generation School in Milies, in 1814. La
piata centrala Milies se afla Templul Sfant al Pammegisti Taxiarhes. Veti fi impresionati de acustica perfecta a locului si
de tablourile speciale. In plus, puteti vizita Biblioteca Publica Milies, chiar deasupra pietei si a Muzeului de Folclor. Apoi,
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putem vizita frumosul sat de coasta Kala Nera. Vom avea timp sa va bucurati de o scufundare in apele albastre si sa
luati masa la o taverna locala.
2. COMPLEX MONAHAL METEORA si Atelierul de iconografie - Vizitarea unui Atelier de Icoane Bizantine (25 euro
/ pers) unde veti asista la procesul de fabricare a icoanelor. Fenomenul carstic unic in Europa si locasurile religioase
adapostite de stancile numite Meteore suspendat intre cer si pamant te vor surprinde in cadrul acestei excursii.
Meteora este cel de-al doilea centru monastic din Grecia, dupa Muntele Athos, unde de peste 600 ani este pastrata vie
flacara spiritualitatii ortodoxe. In drum spre Meteora se vor vizita orasele Larissa, Kalambaka si Valea Tembi, in timp ce
la Meteora se vor vizita doua dintre cele cinci manastiri care mai au o viata monahala active.
3. CROAZIERA INSULA SKIATOS (35 euro / pers) : Excursie de o zi cu vaporul, pe una din perlele marii Egee. Muzica,
dans, plaja in Insula Skiathos.
4. TURUL NORDULUI EVIEI si Biserica Sf Ioan Rusul Facatorul de minuni (30 euro / pers include traversare cu
ferry-boat ): ne indreptam catre orasul Orei pentru o scurta sesiune de fotografii pe faleza si la celebra statuie a
Taurului din Orei. Ne continuam drumul catre Edipsos pentru a ne relaxa la apele termale. Continuam excursia cu o
oprire la Biserica Sf Ioan Rusul Facatorul de Minuni din satul Prokopi unde se gasesc moastele intregi ale Sf Ioan Rusul.
5. ATENA (35 euro / pers ) : Tur de oras cu autocarul, vizitarea complexului arhitectural Acropole, Stadionul Olimpic,
Palatul Parlamentului (stationarea la momentul schimbarii garzii la palat), Piata Sintagma, Piata Omonia, Shopping .
6. SEARA GRECEASCA (15 euro / pers) : Va invitam sa participati la o seara greceasca in care vom avea parte de
program folcloric, dansuri traditionale si specialitati ale bucatariei locale.
7. Vizita oras POTARIA - MAKRYNITSA - oras VOLOS (15 euro / pers) : Trecem prin Volos si urcam spre frumosul
munte al centaurilor pentru a vizita Portaria, o asezare Pelion autentica, cu vederi impresionante, strazile pietruite
pavate cu piatra, case traditionale construite din piatra, vile mari, fantani din piatra, biserici si monumente. Continum
cu oprire si timp liber in Makrinitsa - localitate cocheta, aflata la o altitudine de 800 de metri,ce ofera o priveliste
incredibila catre golful si orasul Volos. La intoarcere vom face o vizita in orasul Volos - pe strada Argofton cu cafenele,
taverne si vestitele localuri tsipouradica. Timp liber sau optional vizita la Castelul Volos si Muzeul de Arheologie.
PRETUL INCLUDE: Transport autocar din Bucuresti , 7 nopti de cazare + mic dejun, aer conditionat, asistenta turistica
in limba romana.
PRETUL NU INCLUDE: Cheltuieli personale, excursiile optionale, taxa de statiune (se achita obligatoriu la receptie, la
check-in) 3 euro/zi/camera, orice alt serviciu care nu este mentionat la rubrica pretul include.Supliment cina
(demipensiune) 70 euro / pers pe sejur.
Intrarea la cazare pentru individuali si grupuri se face in fiecare SAMBATA. Reducerile nu se cumuleaza cu alte oferte
speciale si nu se aplica retroactiv pentru rezervarile deja confirmate. Pentru tarifele Early Booking NU SE PERMIT
ANULARI, penalizarea fiind 100% din suma achitata. Singurele modificari acceptate sunt inlocuiri/ adaugari de
persoane.

Acte necesare: Carte de identitate sau pasaport valabil inca 6 luni de la intoarcerea in tara. Copiii sub 18 ani care
calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al ambilor parinti sau
al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat sau hotarare de divort definitiva in care i-a fost
incredintat minorul sau certificat de deces; in cazul in care copiii nu sunt insotiti de parinti, adultul care-i insoteste va
prezenta cazier juridic. Copiii sub 14 ani au nevoie de PASAPORT si NU pot parasi Romania in baza Certificatului de
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Nastere.

CONDITII DE PLATA: Pentru tarifele EARLY BOOKING plata se face integral in termen de 7 zile de la efectuarea
rezervarii.

Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI:
a) 30% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de
data plecarii.
b) 70% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 30 zile - 16 zile inainte de plecare.
c) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare.
d) 100% din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.
e) 100% din pretul pachetului de servicii in cazul achizitionarii pachetelor cu orice tip de reducere: Early Booking/
Inscrieri timpurii/ Litoralul pentru toti/ Decada balneara/ Saptamana de refacere/ O saptamana la munte/ Last minute/
Ultra Last minute/ Oferte speciale/ Targ Turism/ Seniori/ Craciun/ Revelion/ Martisor/ Fidelitate sau alte programe
similare.
f) 100% din pretul pachetului de servicii cand calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale
necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare, cand
calatorul este intors de la granitele Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de agentie sau calatorul
nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie (valabil pentru calatoriile inafara Romaniei).
g) 100% din pretul pachetului de servicii pentru in cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta
partial sau integral cu vouchere de vacanta.
h) 100% pentru biletele de avion.
Nota: In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac
imposibila executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un VOUCHER emis de CISTOUR
(considerat anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata).
Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni de la emitere, integral la efectuarea uneia sau mai multor rezervari pentru
orice pachete CISTOUR Agency in calitate de organizator. In cazul utilizarii VOUCHER-ului pentru mai multe pachete
turistice, acestea trebuie comunicate simultan.
Nota: locurile in autocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitarii avansului. La retur este posibil
ca locurile in autocar sa fie diferite fata de cele ocupate la dus, deoarce pot exista si rezervari pentru sejururi 14 nopti
sau mijlocul de transport alocat sa nu fie acelasi.
In cazul in care turistii se vor prezenta la cazare intr-un numar mai mare de persoane decat cel rezervat initial,
penalizarea va fi de 100 euro/pers/noapte .
OBSERVATII generale:
1) tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda locala si se pot modifica de catre
autoritatile locale independent de agentie;
2) camerele single se confirma doar de catre agentie;
3) clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
4) agentia 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;
5) daca pentru pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare
(de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a
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casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima,
agentia recomanda si consultarea site -ului www.politiadefrontiera.ro si a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a
Romaniei: http://www.mae.ro, pentru informatii complete privind Regimul de calatorie in strainatate, cat si in ceea ce
priveste conditiile de calatorie/intrare pe teritoriul tarii/tarilor de destinatie.
6) daca tara de destinatie impune obligativitatea efectuarii unor teste PCR pentru virusuri (SARS COV 2, sau alt tip de
virus) sau obligativitatea de vaccinare, acestea din urma cad in responsabilitatea turistului si nu obliga agentia de
turism la vreo despagubire sau anulare gratuita a rezervarii.
7) distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
8) ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
9) conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
10) agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul
in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
11) este obligatorie respectarea instructiunilor ghidului insotitor si intervalele orare date de acesta;
este obligatorie respectarea masurilor de pandemie in vigoare;
12) efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin a
termenilor si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site);
13) pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu microbuz, minibus, midiautocar;
14) transbordarea se efectueaza pentru un minim de 8 persoane pentru fiecare localitate de transfer; pentru un numar
mai mic de persoane , transbordarea se efectueaza in conditii speciale comunicate de agentie (tarif si durata)
15) prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.
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