
Circuit: Legendele Olimpului 
2019 

 
 Chisinau - Thessaloniki - Kastoria - Meteora - Delphi - Argolida - Atena - Thessaloniki 

din 18.05.2019 până pe 21.09.2019 (plecări în fiecare sâmbătă) 

 

Breeze tour vă invită să vă aventurați într-un tur senzațional prin cele mai pitorești orașe ale 
Greciei. Tărîmul Zeilor vă așteaptă! 

1-a zi Plecare din Chișinău. 

2-a zi Sosire pe peninsula Halkidiki. Cazare la hotel. Odihnă pe malul Mării Egee. 

3-a zi Mic dejun. Pornire de la hotel. Tur panoramic al orașului Thessaloniki – capitala Greciei de Nord, 

fondată de către regele macedonian Kassandr, în anul 315 Î.C. Este orașul care mai poartă numele de Poarta 

de Aur a Creștinității, orașul în care a ținut predici sf. Pavel. Acest oraș se bazează pe trei perioade istorice: 

elenistică, romană și bizantină. În timpul turului veți vizita Arca de Triumf, turnul rotund – Rotonda, 

Biserica Sf. Dimitrie – patronul ceresc al Salonicului, Turnul Alb – simbolul orașului, monumentul lui 

Alexandru Macedon, și cetatea. Veți ajunge în centrul orașului antic – Agora, unde înainte era piața 

principală a orașului și viața publică forfotea în toi. Ca încheiere a vizitei noastre vom merge să vedem 

orașul de sus, unde se află punctul de observație al vederii panoramice întregului Salonik. După aceasta va 

urma transferul spre prima capitală a regatului macedonian – Eges (Vergina), vizitarea unui muzeu unic, 

care prezintă exponate valoroase ale dinastiei regale macedoniene, precum și morminte, dintre care unul care 

adăpostește rămășițele lui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare. Transfer spre Kastoria. Cazare la 

hotel. Cina în tavernă tradițională grecească. 

4-a zi Mic dejun. Urmează să vizităm Biserica Panagia Mavriotissa din sec. al XI-lea, situat pe malul lacului 

pitoresc montan – Orestiada. Vom merge la renumita fabrică de blănuri Kastoria, unde vom cunoaște 

tehnologiile de croitorie ale produselor din blană. Urmează transferul spre Kalambaka, un oraș situat la 

marginea de vest a câmpiei Thessalian, după care vom ajunge la sfintele mănăstiri situate pe stânci – 

Meteora (plutește în aer) – cu permis de intrare la două din mănăstirile funcționale. Meteora este 

considerat unul dintre punctele turistice cele mai pitorești din tezaurul natural si istoric al Greciei. Vom 

vizita atelierul de pictură a icoanelor și vom avea posbilitatea de a face cumpărături de suveniruri bizantine. 

5-a zi Mic dejun. Transfer spre Delphi – Muntele Parnassos. Delphi – faimosul templu al lui Apollo, este 

unul dintre cele mai frumoase locuri ale Greciei. Vom vizita Templul lui Apollo cu celebrul oracol din 



Delphi – un prezicător al sorții, unul dintre cele mai mistice locuri ale Greciei, de asemenea vom vizita 

Sanctuarul lui Apollo, Trezoreria Atenienilor, teatrul antic și stadionul. În acest loc enigmaticul Oracol 

Pythia a prezis soarta zeului Apollo. Regiunea Delphi se mai slăvește datorită izvorului Castalian celebruin a 

cărui apă vă puteți scălda. Potrivit legendei, apa are proprietăți de anti-îmbătrânire. Vom mai vizita 

complexul arheologic de Delphi (Delphi oracle, „buricul pamantului”), Muzeul Arheologic, unde se află 

celebra statuie a vizitiului de Delphi. Transfer spre Loutraki. Cazare la hotel. Relaxare pe malul golfului 

Corinth. 

6-a zi Mic dejun. Transfer spre Argolida. Legendara Argolida reprezintă cel mai vechi centru al civilizației 

în Grecia și toată Europa, atrage iubitorii interesați de mitologie, arheologie și istorie a culturii miceniene. 

Vom vizita ruinele Micenului antic. Ne vom opri la faimosul Canal Corinth. Urmează transferul spre Atena 

– capitala Greciei. Cazare la hotel. Seara vom face un tur al centrului Atenei unde vom explora stația 

modernă de metrou din Atena, Piața Syntagma, Parlamentul, vom putea urmări schimbul de tur al gărzii de 

onoare, Queens Park, Sanctuarul lui Zeus, Areopag, vom savura spectacolul vederi impresionante al Atenei 

de noapte, ne vom primbla pe străzile vechi din Plaka modernă, unde ospitalitatea tavernelor și sunetul 

muzicii populare vor fi combinate cu grandoarea Acropolului. Înnoptare la hotel. 

7-a zi Mic dejun. Ziua va incepe cu turul Atenei, cu o vizită la faimosul Acropol, a cărui simetrie și 

armonie ale coloanelor albe ale Parthenonului pot fi zărite din orice punct al Atenei, iar imaginea lor 

plutitoare printre nori, pe fundalul cerului albastru ne vorbește simbolul etern al spiritului genial al omenirii. 

Ca inchere vom vizita noul muzeu al Acropolului din Atena. Transfer spre peninsula Halkidiki. Pe drum ne 

vom opri la Termopile, la obeliscul celor 300 de spartani și a regelui Leonidas. Cazare la hotel. 

! Pentru cei care au optat pentru programul Legendele Olimpului + 5 / 7 zile de odihna, va fi 

organizat transfer la hotelul ales,  

8-a zi Mic dejun. Zi liberă. Odihnă pe malul mării Egee. 

9-a zi Mic dejun. Plecare spre Chișinău. 

10-a zi Sosire în Chișinău. 

 

Pret per adult cazata in camera dubla =  295 EUR 

Pret per al treilea adult in camera tripla = 290 EUR 

Pret per persoana cazata in camera single = 235 EUR 

Pret per copil (2-11.99 ani) cazat cu parintii = 385 EUR 

Loc adăugător în autocar = 60 EUR 

  

Prețul include: 

- transport autocar Chișinău - Halkidiki - Chișinău  

- transferuri conform programului 

- cazare hotel 3*: 7 nopți / 8 zile 

- pensiune: mic dejun / mic dejun + cina* 



- excursii conform programei cu ghid de l. rusa 

- cină în stil tradițional într-o tavernă grecească (1 seară) 

- asigurare medicală 

 

Adițional se achită: 

- cina (optional) - 80 eur 

- bilete de intrare la muzee și alte atracții turistice (optional) 

- transfer 10 eur / pers, pentru cei care au optat pentru continuarea vacantei la hotelul ales (optional) 

- taxa de statiune 

  

 


