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Grecia e o parte din
mine, o părticică din
fiecare dintre noi. În
cazul meu, am Grecia
în ADN, îmi curge prin vene. Şi la
propriu, şi la figurat. Sunt două
decenii de când m-am îndrăgostit
iremediabil de Ţara Zeilor şi îndrăgostită am rămas. Este extrem
de complicat să aleg doar câteva
locuri pe care să le recomand din
Grecia pentru că fiecare punct de
pe hartă se remarcă prin ceva sau
altceva. Santorini nu cred că mai
are nevoie de niciun fel de prezentare, aici omul a făcut un parteneriat dumnezeiesc cu natura.
Meteora este locul unde Raiul
chiar este pe pământ, pe când insula Kefalonia este centrul spa al
Zeilor. Iar dacă insula Creta este
perla Coroanei, Peloponez este
despre istorie, tradiţii şi splendoare. Pentru anul acesta am pe
lista de destinaţii insula Andros
şi, bineînţeles, Louthraki (Corinthia), locul nostru de suflet mai
ales pe timpul iernii.
Din incursiunile anterioare mi-au
rămas în minte hotelul The Romanos, de pe Costa Navarino şi
restaurantul Cyclades Restaurant
din cadrul hotelului Perakis, din
insula Andros. Vei înţelege despre
ce vorbesc abia când vei degusta preparatele lui chef Nikolaos
Laios, într-o atmosferă de poveste, privind spre cel mai frumos
apus de soare de la Marea Egee.”
Maria Andrei,
lifestyle director, maria-andrei.ro

One Victoriei Center, Str.
Gheorghe Polizu, 58-60,
sector 1, București
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Pandemia a venit la
pachet cu multe lucruri
rele. Pe cele mai multe
dintre ele le-am
resimţit cu toţii – în
frunte cu limitarea
libertăţii de mişcare şi
cu distanţarea fizică
(şi socială) –, pe când pe
altele le-am trăit fiecare
diferit – reducerea
veniturilor, pierderea
locului de muncă,
dispariţia liniei de
demarcaţie dintre
muncă şi viaţă
personală... şi lista
ar putea continua.

Partea plină
a paharului

de Cristina Roşca

E

xistă însă şi o parte plină a
paharului – sau cel puţin aşa
am resimţit eu în ultimul an
şi jumătate – şi anume faptul că
munca remote este acum posibilă
chiar şi pentru joburi unde anterior părea puţin probabil să se
întâmple.
Mie îmi place să merg la birou. Îmi
place atmosfera redacţiei. Îmi plac într-un tur de forţă în care aveam
remote, ale abilităţilor mele de
dezbaterile şi discuţiile cu colegii.
să testez limitele internetului pe
management al timpului şi, nu în
Îmi place să mă opresc dimineaţa, „tărâmul zeilor”, limitele muncii
ultimul rând, ale propriului apetit.
înainte să ajung, să-mi iau o cafea
sau mai multe (pentru cine are
Câteva concluzii după aceste săptămâni sună cam așa:
nevoie, la fel ca mine, de acest al
doilea aur negru).
Ppoţi munci remote din Grecia şi, culmea, poţi fi eficient şi
Dar îmi place şi să mă trezesc
productiv, chiar dacă marea te cheamă la ea;
dimineaţa şi să văd marea albastru-turcoaz, de la balcon. Îmi place Papa e caldă şi îmbietoare şi după ora 17:00 sau 18:00, ba chiar e
posibil să fie mai puţină agitaţie în jur – pe plajă şi în mare;
şi cafeaua grecească. Şi salata
grecească. Şi fructele de mare.
Pnu, nu te saturi de bunătăţile bucătăriei elene nici după o lună;
Lista ar putea continua, dar cred
Ppoţi sta mai mult într-un loc, dar poţi totodată să faci island
că ideea e clară deja.
hopping, deşi e de preferat să nu alergi dintr-un loc în altul fără
În acest context, anul trecut am
să-l descoperi cu adevărat;
decis, pentru prima dată, să îmi
Pdupă primele două săptămâni, timpul începe să se scurgă mai reiau casa în spinare (de fapt, în
pede, dar poţi oricând să prelungeşti experienţa, să vezi ce iese;
portbagajul maşinii) şi să încerc
Pla finalul perioadei vei vrea să o repeţi experimentul, să te convingi
să muncesc remote. Am plecat o
că a fost real prima dată!
lună în Grecia la final de august,
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Grecia are mai bine de
1.000 de insule. Estimările
variază puternic între
1.200 şi 6.000. Eu am
văzut abia vreo 15 şi nu a
fost deloc uşor să le aleg.
Competiţia e acerbă şi,
sincer, nu cred că mi-ar
ajunge o viaţă să văd tot
ce are această ţară de
oferit. Dacă ar fi însă să
trebuiască să aleg unde
m-aş întoarce în Grecia,
alegerea e simplă: Milos!
de Cristina Roşca

M

ilos este insula din Ciclade
care are câte ceva din toate
celelalte şi încă ceva în plus.
Pentru un strop suplimentar de
farmec, aş adăuga câteva zile în
Folegandros, iar pentru un adevărat
festin m-aş opri şi un weekend
prelungit în Sifnos, capitala gastronomică a ţării. Cele trei insule sunt
apropiate geografic, aşa că o plimbare cu feribotul între ele şi vreo
două săptămâni de vacanţă pot fi
varianta ideală pentru a uita de griji,
de kilograme şi timp.

Când zici Ciclade zici case mai albe ca spuma
laptelui şi o mare de un albastru regal, cum nu
mai găseşti nicăieri în lume. Iar contrastul, ei bine
contrastul dintre cele două te face să te pierzi pe
străduţe, să te întinzi la povești la terase şi să te laşi
desfătat de valurile mării.
Cicladele sunt sinonime cu Grecia, cel puţin acea
Grecie din cărţile poştale pe care-şi găseşte loc, nu
de puţine ori, şi câte o pisică ce se întinde molatec la
soare.

Fața mai puțin cunoscută a

Cicladelor

Aceste insule, pentru că în total sunt vreo
220, dintre care vreo 20 mai importante,
sunt diferite una de cealaltă.
Da, le uneşte coerenţa arhitecturală
şi faptul că toate sunt îmbrăţişate de
aceeaşi mare, dar, dincolo de asta, fiecare are personalitatea ei.
Cele mai cunoscute dintre Ciclade sunt
clar Santorini (paradisul tinerilor însurăţei
sau al celor care vor să ia un prim contact cu Grecia idilică) şi Mykonos – insula
petrecăreţilor şi a hotelurilor de lux.
Dar în umbra lor există o salbă de alte
insule care pot fi chiar mai fermecătoare.
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Capitala gastronomică a Cicladelor şi a
Greciei este de fapt Sifnos.

CICLADE

Aici poţi mânca portocale, migdale, smochine şi rodii direct din copac.
Apoi, poţi completa meniul cu prăjitură cu portocale făcută în casă, cu
nuga şi biscuiţi cu migdale pregătiţi într-o patiserie cu istorie de 130
de ani. Iar când vine vorba de hrană adevărată, ai peşte de toate felurile, caracatiţă marinată, nelipsita salată grecească îmbăiată în ulei de
măsline şi multe altele care dacă ar fi înşirate aici ar trezii la fel de multe
pofte ca invidii. Dar dincolo de mâncare,, Sifnos are şi cele mai inedite biserici, aruncate în vârf de deal sau în buza mării, şi are şi multe alte locuri
care abia aşteaptă să fie descoperite.

Milos, spre exemplu, e suficient de întinsă cât să te ţină prins o săptămână.
Şi în aceste zile să nu fie nevoie să vezi
de două ori aceeaşi plajă, pentru că
sunt vreo 70 în total şi foarte diferite
una de alta. Când ai păşit pe Sarakiniko, simţi că ai păşit pe lună sau, oricum, nu undeva cunoscut omului.
Ai întinderi infinite de pietre albe şi
plate care îşi dau întâlnire cu marea.
Curajoşii le folosesc drept platforme
pentru sărituri. Pentru toţi ceilalţi
există şi variante mai puţin extreme.
Dacă însă preferi ca apa să aibă cea
mai caldă culoare – albastru (Blue is
the warmest color), atunci ai multe
alte variante, cum ar fi Firopotamos
unde marea se confundă cu cerul
senin.
Dar Milos nu e doar o destinaţie de
plajă. Oraşul central Plaka este văzut

de unii ca cel mai frumos din Ciclade.
Iar alţii spun că şi dacă nu e pe prima
treaptă a podiumului, e pe una dintre
celelalte două, alături de Oia (Santorini) şi Prodromos (Paros). Dar în final,
pe mine m-au cucerit satele de pe
insulă, Fourkovouni – care nu apare
în ghiduri şi care nu oferă facilităţi de
cazare decât pentru localnici –, Mandrakia sau Klima.

De vizitat: satele Plaka, Fourkovouni, Klima, Mandrakia (Milos), Chora (Folegandros), Artemonas şi Kastro (Sifnos)
Excursii: Caves of Kleftiko (Milos), Chrisopigi Monastery (Sifnos), Seven Martyrs Church (Sifnos)
Plaje ce nu trebuie ratate: Firopotamos, Sarakiniko, Papafragas, Tsigrado,
Firiplaka (Milos), Katergo, Agkali (Folegandros), Vathi (Sifnos)
Cafenele şi Baruri: Mouratos Bakery (Milos), Pounta (Folegandros), Isalos
All day Bar Restaurant, Theodorou’s Sweet Shop (Sifnos)
Restaurante: Oh Hamos!, The waterside taverna Medousa, Enalion, Barrielo
(Milos), Cheronissos Fish tavern, Mosaico, Tsapis taverna (Sifnos)

Nu la fel de intim ca ele, dar la
fel de fotogenic, este Chora,
oraşul central din Folegandros, o insulă atât de mică
încât dacă te chinui o poţi face
la pas. Şi după ce ai urcat pe
dealuri golaşe pentru a coborî
apoi spre plaje discrete, după
ce te-ai cocoţat pe sute de
trepte pentru a ajunge să vezi
insula de sus, în final tot în
Chora ajungi. Pentru că aici îşi
dă întâlnire toată lumea.
Ziua, oraşul pare părăsit, dar
seara, ei bine seara prinde
viaţă şi pare cu totul alt loc.
Atât Folegandros, cât şi Milos
au restaurante, taverne şi
cafenelele pentru toate gusturile şi buzunarele.
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CICLADE
De ce aş alege Grecia?
Pentru că are o istorie
fabuloasă şi asta se
vede prin toate urmele
arheologice. Pentru că are nişte
munţi semeţi unde poţi întâlni
liniştea. Pentru că găseşti orice
tip de plajă vrei – cu nisip sau pietriş, cu şezlonguri, pustii, doar
pentru tine, sau pline ochi – şi
toate sunt spectaculoase. Pentru
că oamenii sunt cu adevărat ospitalieri şi te fac să te simţi bine.
Pentru că mâncarea este absolut
genială.
Dacă este să calculez cu atenţie,
cred că am fost de vreo 12 sau 13
ori în Grecia. Iar un top 5 e greu să
realizez, dar încerc, cu menţiunea
că nu aceasta este ordinea, dar aş
zice Santorini, Corfu, Paros, Samothraki şi Rhodos.
Cea mai recentă descoperire mişto a fost Samothraki – o insulă
aproape neturistică, unde găseşti Grecia aşa cum probabil era
odinioară.”
Cezar Dumitru,
fondatorul blogului de călătorii
ImperatorTravel.ro
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A treia insulă ca mărime din Ciclade
este Paros. locul ideal în care să combini confortul cu aventura și relaxarea cu
socializarea. Desigur, nu poți rata și o
vizită în Antiparos, insula vecină.

de Alina Miron

PAROS ȘI ANTIPAROS
Gata de snorkeling?

K

ite-surf, snorkeling, plimbări
cu barca, caiac, ski pe apă – în
apele limpezi poți încerca orice
fel de aventură ți se potrivește. Paros
este o insulă în care merg mulți pasionați de kiting și de sporturi care
necesită vânt puternic. În sezon, ai
parte de mult soare, dar mai ales de
plaje superbe, izolate, celebre fiecare
pentru câte ceva. Spre deosebire de
alte plaje din Grecia, multe au nisip
fin, nu pietre.
Paros și Antiparos sunt insule liniștite, dar pitorești. Dacă nu ești cu mașina, ca să le vizitezi în întregime îți
recomand să închiriezi un buggy.
Parikia și Naoussa sunt orașele cele
mai mari, în care te vei plimba pe
străduțe pline de farmec, printre
copaci cu flori roz și case alb cu

albastru, terase, pisici, magazine cu
suveniruri, chiar și o galerie de artă.
Pe falezele bătute de Meltemi, vântul Cicladelor, vei putea lua o cină
romantică pe un vaporaș, direct pe
apă: serile sunt absolut minunate. n

Obiectiv inedit în Antiparos:
The Cave, singura peșteră
verticală din Europa.

De vizitat: Parikia, Naoussa, Aliki, un
mic sat pescaresc, situat într-un golf.
Cazare: O serie de vile pentru diferite
segmente de preţ. Hotel Oasis, în
Parikia. Mythic Exclusive Retreat,
White Blossom
Cea mai bună bere locală: Mythos și
56 Isles
Plaje: Kolymbrithres, Monastiri,
Parasparos, Palm Beach, Pounda,
Tripity, Aliki, Fagaras, Golden Beach,
Molos, Kalogeros, Agios Miron, Soros
(Antiparos)

NEW CORNERS

„

Departe de lumea dezlănțuită
Paxos şi Antipaxos. Nu, nu e scris greşit şi nu e vorba
despre Paros sau Antiparos (cele mai noi vedete între
Ciclade), ci despre cele mai mici dintre insulele ionice.
Ai nevoie de o lupă, poate, să le găseşti pe hartă, dar
un lucru e cert: odată ce ai păşit pe oricare dintre ele îţi
va fi imposibil să le uiţi.
de Cristina Roşca

A

pă cristalină, ca în Caraibe. Mâncare bio, proaspătă, cu ingrediente locale, abia culese din
grădină sau din mare. Sate autentice,
cu clădiri colorate şi locuitori veseli,
gata oricând să stea la poveşti despre
lume şi viaţă. Linişte şi pace.
Cam aşa ar suna o descriere pe scurt
a insulelor Paxos şi Antipaxos, parte a
aceleiaşi municipalităţi, legate una de
alta de o scurtă, foarte scurtă (10-20 de
minute) călătorie cu barca.
Nu ştiu care dintre aceste elemente
– sau poate un mix de mai multe –
i-au convins pe Prinţul Charles, pe
fotomodelul Naomi Campbell sau pe
miliardarul Roman Abramovich să îşi
petreacă cel puţin o vacanţă aici. Cert
e că toţi au venit, iar alături de ei alte
zeci sau poate sute de mii de turişti
anual (înainte de pandemie).
Dar nimic nu se compara cu plajele şi
cu apa din micuţa Antipaxos. În lupta
pentru cea mai frumoasă plajă se înscriu doar două concurente, Vrika şi
Voutoumi, despărţite de o plimbare
de 20 de minute pe dealuri împădurite.
Dacă sari din barca ce duce către
Paxos, te opreşti direct la Erimitis, o
plajă micuţă, ascunsă la sânul unor
stânci calcaroase, albe şi ele, care fac

culoarea apei să iasă şi mai mult în evidenţă. Singura diferenţă e că aici plaja
e cu pietre, mai mari sau mai mici, nu
cu nisip.
De altfel, în Paxos există o singură plajă
cu nisip, se numește Mongonissi, amplasată undeva în sud, la capătul unui
drum şerpuitor şi flancat de măslini
cu istorie de sute de ani şi de golfuri
unde găseşti mai degrabă peşti decât
turişti.
Pe micuţa insulă de doar 13 kilometri
lungime şi doar doi lăţime, localnicii
spun că se găsesc circa 100 de plaje. E
greu să îi contrazici pentru că, deşi nu
vii aici ca să le numeri, la tot pasul mai
găseşti câte una. Iar după ce soarele
a uscat până şi ultimele picături de
apă ce rămăseseră ca amintire după o
baie binemeritată în mare, e momentul pentru o masă copioasă cum doar
grecii ştiu să pregătească.
Tavernele şi restaurantele sunt presărate pe toată insula, le găseşti la tot
pasul, chiar şi în buza mării, pe marginea drumului sau în cele trei mari
sate de pe insulă: Lakka, Gaios (capitala) şi Logos.
Pare că timpul se scurge altfel aici. Nimeni nu se grăbeşte pentru că nu are
unde sau de ce. În Paxos şi Antipaxos
toată lumea trăieşte şi atât! n

Am ajuns la Paxos ca
destinaţie de vacanţă
în pandemie, anul
trecut, căutând o insulă mai ferită, care să nu fie pe
lista obişnuită a agenţiilor din
România, dar în acelaşi timp să
fie accesibilă şi, foarte important
pentru mine, să fie verde.
Şi exact asta am găsit: una dintre cele mai verzi şi împădurite
insule din Grecia, împânzită de
pini şi chiparoşi şi peste 300.000
de măslini – se spune că fiecare
localnic are o livadă de măslini în
familie (...) Nu pot vorbi de Paxos
şi Antipaxos fără să menţionez
apele de un turcoaz deschis,
aproape kitsch atunci când le vezi
în poze. Cea mai frecventă comparaţie, mai ales pentru plajele
din Antipaxos, este cu plajele din
Caraibe, datorită culorilor neverosimile ale mării şi nisipului alb.”
Roxana Poede,
om de comunicare

De vizitat: satele Gaios, Loggos şi
Lakka
Plaje ce nu trebuie ratate: Vrika (Antipaxos), Voutoumi (Antipaxos), Orkos
(Paxos), Erimitis (Paxos)
Baruri: Ben’s Bar, Erimitis Bar – pentru apus
Restaurante: Gios, Carnayo, Bouloukos Taverna, Vasilis Restaurant
Hoteluri: Ilios sau o serie de vile pentru diferite segmente de preţ. Nu există hoteluri de 4 sau 5 stele pe insulă
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Maria Terragni Goicea este marketing manager al Cocktail Holidays, una dintre cele mai importante agenţii de
turism de pe piaţa locală, care operează destinaţia Grecia
de aproape trei decenii. Împreună cu familia sa, dar şi cu
turiştii agenţiei deţinute de familia Goicea, ea merge anual în Grecia, pe care o descrie ca „ţara perfectă din punct
de vedere turistic”. Care este locul său preferat şi ce sfaturi are pentru cei care merg pentru prima dată în Grecia,
puteţi afla în interviul de mai jos.

„Niciun an fără GRECIA”
Ce sfaturi i-ai da cuiva care merge
prima dată în Grecia? Ce să aleagă?
Ce să nu aleagă? Unde să meargă şi
de ce?
În primul rând, Grecia este o destinaţie
ce oferă o foarte mare varietate şi satisface toate gusturile şi buzunarele.
Alegerea destinaţiei este vitală, în
funcţie de aşteptările pe care le avem
de la acea vacanţă. Unele insule nu sunt
potrivite familiilor cu copii, altele nu sunt
potrivite pentru distracţie, astfel că recomand oamenilor să discute cu agentul
de turism referitor la ce destinaţie li se
potriveşte! Nu de puţine ori, consultanţii
noştri de vânzări au convins turiştii să
meargă în destinaţii pe care singuri nu
le-ar fi ales niciodată, iar vizitatorii s-au
întors cu un mare zâmbet pe buze. În
al doilea rând, gastronomia Greciei este
simplă, dar spectaculoasă şi extrem de
gustoasă, deci recomand tuturor să
opteze pentru a lua masa la tavernele
tradiţionale, şi să nu caute aici clasicul
All Inclusive. Pentru o experienţă cât

mai interesantă, recomand excursiile
opţionale care se pot rezerva şi plăti la
faţa locului. Pe lista de idei inedite de
activităţi ar fi de exemplu o şedinţă foto
cu un fotograf local, care te duce în cele
mai frumoase locuri, ştiute doar de localnici şi îţi face un tur privat astfel încât
rămâi şi cu amintiri.
Ajungi în Grecia, anul acesta, în vacanţă? Unde?
Da, bineînţeles! Familia noastră are
deviza „niciun an fară Grecia”. Inclusiv în
pandemie am profitat şi am mers în cele
mai aglomerate destinaţii de fel, tocmai
pentru că nu erau aşa mulţi turişti. Dacă
anul trecut am mers în Zakynthos şi în
Santorini, anul acesta vom merge cu familia în insula Rhodos. Nu am mai fost
de mulţi ani, aşa că vrem să o revedem
şi cu ochii de acum.

„Grecia este ţara perfectă din
punct de vedere turistic. Ai gastronomie mediteraneană, insule
superbe, peisaje de vis,
atmosferă pentru toate
gusturile, oameni primitori şi
ospitalieri şi, nu în ultimul rând,
accesibilitate şi proximitate!”
torităţile şi localnicii au făcut tot ce este
posibil pentru a păstra siguranţa, dar şi
libertatea vizitatorilor. Pe lângă clasicele
măsuri de siguranţă luate de toate
unităţile din turism, Grecia are avantajul climei şi al amplasării geografice,
lucruri care fac posibil statul în aer liber
fară nicio problemă.

Este Grecia o destinaţie potrivită în De câţi ani are Cocktail Holidays pe
pandemie? De ce?
lista de destinaţii Grecia? Cât de imAbsolut! Pentru o ţară al cărui PIB este portantă e pentru voi?
format 21% doar din turism, ştim că au- Grecia, mai exact insula Creta, a fost prima destinaţie pe care Cocktail Holidays
a operat-o, în primul an de la deschidere,
Anul acesta, Cocktail Holidays oferă pachete turistice complete cu
în 1993. Deci Grecia este pe lista noastră
zboruri charter directe către Grecia: spre insulele Corfu, Creta – zona
de 28 de ani! Grecia nu doar că este destinaţia noastră principală din portofoChania, Creta – zona Heraklion, Mykonos, Rodos, Santorini şi
liu, dar este şi a doua noastră casă! Nu
Zakynthos. Pe partea de individual, turiştii ne pot însă contacta pentru
doar că iubim aceasta destinaţie şi o
orice destinaţie le vine în minte: Thassos, Halkidiki, Lefkada etc. În
operam încă de la înfintarea companiei,
fiecare an stabilim zborurile către insulele care sunt cele mai iubite
dar am şi legat prietenii şi parteneriate
şi căutate de către turiştii noştri. Insulele Creta, Mykonos, Santorini şi
pe termen lung cu locuitorii acestei ţări
Zakynthos sunt printre cele mai căutate destinaţii în 2021.
minunate. n
de Cristina Roşca
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APROAPE

Prima lecție de scuba diving
pentru Simona și Alex de la
lipa-lipa.ro

Samothraki
Craniile caprelor găsite pe
munte devin un fel de purtător
de noroc și sunt folosite de
unii localnici pentru a le păzi
terenurile de spiritele nedorite.

Insula Misterelor
și a vieții boeme

Deși are plajele și peisajele ei superbe specifice Greciei, cu
case tradiționale sau cu locuri de cazare de cinci stele, cu
ruine și vestigii antice renumite (aici a fost găsită Nike, zeița
Victoriei, acum aflată la Luvru), Samothraki este insula în
care vei primi mai mult decât leneveală la plajă și mâncăruri
gustoase la taverne. Desigur, asta nu îți va lipsi, însă „Casa
marilor Zei” îți oferă și multe alte surprize: cascade spectaculoase, canioane montane, Vathre (piscine naturale în munte)
și trasee inedite, vegetație preistorică, energii mistice, dar și
aventuri cu barca sau scufundări în adâncurile apelor.

de Alina Miron
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S

ingura cale de a ajunge pe insulă
este cu feribotul până în Kamariotissa, un mic port plin de terase,
bărci și localnici primitori. De aici poți
ajunge la cazarea pe care ți-ai ales-o
înainte de călătorie: marele avantaj în
Samothraki este că ești primit indiferent de gusturi și posibilități financiare. Dacă te afli în căutarea „misterelor”
și a conexiunii cu spiritele locului, poți
chiar și să-ți pui cortul în pădure, unde
vei sta fără apă și curent, dar vei face
baie în cascade și, poate, noaptea, te vei
conecta cu energiile care se spune că
păzesc pădurea.
Dar dacă îți place confortul, ai și locații
superbe, de cinci stele, cu piscine, sau,
de asemenea, poți sta în pensiuni sau
în camping: în sezon, celebrul camping
Varades e plin de tineri de toate naționalitățile, care vin pentru festivaluri și
viața de noapte a insulei.
Iar dacă iubești marea și muntele deopotrivă, relaxarea și aventura în egală
măsură, dacă istoria veche, preistoria
și confortul modern ți se par la fel de
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minunate, aici e un mic rai. Pe mine
m-a convins traseul care l-a avut drept
călăuză pe Manolis, tânărul profesor de
fizică originar din Samothraki care știe
istoria locului mai bine ca oricine altul.
El ne-a călăuzit la sanctuarul marilor
Zei și ne-a povestit despre Misterele
inițiatice, iar a doua zi ne-a condus pe
traseul spre cascadele Fonias. Singurul
meu sfat: nu rata experiența. Vei merge
printr-o pădure aproape mitică, cu
copaci de forme uimitoare, de-a lungul
unui curs de apă desprins, parcă, din
filmele fantasy.
Manolis ne-a călăuzit mai departe prin
locuri în care tumulii ridicați din pietre,
de către oamenii preistorici, și fergile
înalte până la brâu te fac să te simți
într-o adevărată expediție prin junglă.
La fel de buni ghizi au fost românii de la
H2O Dive&Fun, îndrăgostiți iremediabil
de aceste locuri. Ei ne-au dus cu barca
la Kremastos, cea mai mare cădere de
apă din Marea Mediterană. Cel mai bine
se pricep la scufundări: sunt autorizați
PADI, așadar caută-i, neapărat, dacă
ajungi aici. Au sediul în Kamariotissa. n

„Nike, sculptatată
de un artist din
Rodos, a fost luată
de aici”, ne arată
Manolis, la Muzeul
de arheologie.

De vizitat: Chora, Therma, cascada
Paradisos, Gria Vathra, cascadele de la
Fonias, muzeul de arheologie.
Plaje: Kipos, Pachia Ammos, plajele
din Therma și Fonias
Aventură: Pentru scuba-diving, snorkeling, trasee cu barca și caiacul,
excursii pe apă la cascada Kremastos,
caută-i pe românii de la H2O Dive&Fun,
la tel. +40732 123 232. Pentru trasee
pe munte, cel mai bun este Manolis:
kaloutsianos@yahoo.gr
Unde te cazezi: Camping Varades,
Kyrkos Apartments, Sevastie’s Home,
Samothraki Village, Samothraki Beach,
Niki Beach
Localuri: Paradeisos, Restaurant
Fonias, taverna Karydies, taverna O
Vasilikos, taverna Akrogiali (faimoasă
pentru preparatele din pește)
Berea locală: Fonias, pale ale, bere
artizanală produsă pe insulă

„Grecia este o destinaţie cheie pentru mine în fiecare an.
Are atâtea de oferit, încât este un produs turistic de care nu te poţi
sătura niciodată. Destinaţia «zeilor» îţi poate oferi atât cele mai
frumoase peisaje virgine, cât şi cele mai tari petreceri la care ai
visat vreodată. Grecia este o destinaţie «cu de toate»!”

INTERVIU

Nu există ceva mai frumos decât

apusurile din Mykonos
Îţi mai aminteşti primul tău contact
cu Grecia? Când a fost şi ce impresie
ţi-a lăsat?
Prima mea „vacanţă” în Grecia a avut
loc încă de când eram pântecul mamei,
la începutul verii, în anul 1995. Astfel,
pot să zic că am o legătură puternică
cu destinaţia aceasta încă de dinainte
să fiu! Prima vacanţă de care să-mi
aduc aminte a fost la 5-6 ani, când
am vizitat superba Atenă. De atunci
îmi aduc aminte că eram fascinată de
zona Plaka şi că am avut răbdare să-mi
împletesc codiţe colorate în tot capul!
Care a fost insula, oraşul sau locul
care te-a suprins cel mai tare şi de ce?
Sunt prea multe, nu pot alege una
singură! Vara trecută am petrecut
trei săptămâni în Creta, cea mai mare
insulă grecească, unde am avut ocazia
să merg şi să locuiesc pe peste tot.
Creta este o insulă care are atâtea de
oferit... Foarte tare îmi place şi Atena, fiind unul dintre oraşele mele de
suflet. Aici am învăţat ce înseamnă cu
adevărat darul unui ghid bun, avându-l alături pe Akis Spiratos – denumit
nu doar „unchiul meu”, ci şi cel mai
bun ghid pe Grecia cu Paralela45.
Desigur, sunt o mare fană a insulei
Mykonos, o destinaţie superbă pentru
petreceri şi cluburi de zi. Aici vin pentru distracţie!
Ce destinaţie din Grecia ai anul ăsta
pe lista de vacanţe?
Anul acesta mă voi întoarce în Santorini,
o altă destinaţie de suflet, însă nu voi petrece tot sejurul aici. Mi-am dorit foarte
tare să văd şi insula Paros. Abia aştept!

Îmi poţi da exemplu de un restaurant care ţi-a rămas în minte din
Grecia? Dar de un hotel? Şi poţi
menţiona şi un peisaj sau moment
memorabil.
Încep cu apusurile din Mykonos, nu
există ceva mai frumos. Apoi continuu
cu gyros-ul O Kostas din Piaţa Syntagma. Ei au un preparat special în care
înfăşoară souvlaki-ul în bacon afumat.
Un deliciu absolut! Aş mai menţiona şi
apa albastră şi curată din Zakynthos!
Ce sfaturi i-ai da cuiva care merge
pentru prima dată în Grecia? Ce să
aleagă? Ce să nu aleagă? Unde să
meargă şi de ce?
Pentru cineva care vizitează Grecia
pentru primă oară i-aş propune circuitul
Paralela45 „ATENA - ÎNTRE ISTORIE ŞI
MITOLOGIE”. O vizită în Grecia nu poate
fi completă fără o incursiune în trecutul
fabulos al acestei ţări care i-a fascinat
până şi pe zei. Iar dincolo de istorie,
călătorii pot descoperi oraşe cochete şi
vii şi peisaje demne de o ilustrată.
Cum vezi tu Grecia ca destinaţie de
vacanţă în pandemie?
Grecia este destinaţia de top a verii
2021. Este o destinaţie sigură, care a
menţinut o comunicare deschisă cu
turiştii săi de la începutul nebuniei.
Grecia ne este aproape, atât pe cale
aeriană, cât şi în excursii individuale
prin graniţele terestre. Hotelierii sunt
pregătiţi să îşi primească turiştii în siguranţă, facilitându-le inclusiv testarea
PCR, cu recoltare direct în hotel, acolo
unde se cere. n
de Cristina Roşca

Ioana Burcea este digital marketing maven în
cadrul Paralela45, una
dintre cele mai importante agenţii de turism
de pe piaţa locală, fondată de tatăl său şi care
operează destinaţia Grecia de circa trei decenii.
Ioana merge în această
ţară încă de când era în
burta mamei, iar prima ei
amintire datează de când
avea 5-6 ani. De atunci
a revenit an de an şi nici
2021 nu face excepţie. Ce
recomandări are, care
sunt cele mai frumoase
amintiri şi cele mai delicioare feluri de mâncare,
puteţi afla în interviul
alăturat.

„Paralela45 este touroperatorul care a pus primul zbor charter pe Grecia în anul
1991. Este o destinaţie esenţială turiştilor noştri şi avem peste 1.400 de oferte pe
site. Portofoliul Paralela45 cu destinaţia Grecia este în continuă creştere de 30 de
ani încoace – şi încă nu am descoperit tot ce are de oferit această ţară!
Avem plecări din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Timişoara şi Târgu Mureş, cu destinaţiile Corfu, Creta (Chania), Creta (Heraklion), Rhodos, Santorini şi Zakynthos.
Desigur, acestea sunt doar destinaţiile cu zbor direct, însă turiştii pot opta şi pentru un circuit cu avionul sau cu autocarul. La toate pachetele de mai sus se adaugă
şi turiştii individuali cărora consultanţii Paralela45 le stau la dispoziţie pentru
oferte personalizate. ”
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Alexandroupolis – Kavala – Halkidiki

Un traseu pentru o vacanță de vis

D

acă mergi cu mașina
spre nordul Greciei, treci
prin punctul de fronieră
Ormenio, mai puțin aglomerat. De aici, mergi în orașul de
coastă Alexandroupolis: este
locul de pornire către multe
alte destinații din nord, fie că
pleci cu feribotul pe diverse
insule, fie că faci traseul spre
Kavala și Halkidiki. Alexandroupolis reprezintă el însuși
un punct turistic interesant:
cu un parc de distracții, baruri
pe faleză și viață de noapte
dinamică, muzee, cazino,
plaje, o sinagogă, are multe
de oferit. De aici ai acces și
spre Delta râului Evros, o zonă
cu peisaje naturale deosebite
și o faună specifică deltelor.

Hotelul Ramada din Alexandroupolis: de pe
terasa acestuia
vei vedea marea
ca în palmă. Te
poți scălda în piscină sau coborî
direct la plajele
cu nisip și vegetație de deltă.

Farul din
Alexandroupolis
are o înălțime
de 27 m și
luminează o
distanță de
27 mile marine,
conducând în
siguranță
navele în port.
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K

avala este un alt oraș de coastă,
mic dar pitoresc, cu multe vestigii
istorice și construit în stilul unui
amfiteatru ce se deschide spre golful cu apă limpede și plin de bărci. La
plajă poți merge la unele dintre cele
mai faimoase plaje, care au primit și
steagul albastru: Tosca, Batis, Kalamitsi
sau Rapsani. Ori poți merge la plajă în
Thassos: insula este foarte aproape. De
văzut: Biserica Agios Nikolaus.

H

alkidiki, o destinație binecunoscută multor români care
își fac aici vacanțele an de an,
își merită faima. Peninsula este un
adevărat paradis, iar cele trei „brațe”
ale ei, Kassandra, Sithonia și Muntele
Athos, au fiecare un specific propriu.
Kassandra este locul stațiunilor pentru
distracție și relaxare - cel mai cosmopolit și animat loc din Halkidiki, cu
obiective turistice și culturale, plaje cu
nisip fin și munți spectaculoși.

Fiind vorba de o subdiviziune administrativa a Greciei,
Athos este un stat monahal independent, de aceea vei
avea nevoie de permis special. Accesul pe Muntele Athos
este permis doar bărbaților.

Sithonia este mai sălbatic, cu plaje și
peisaje naturale, cu o vegetație bogată,
păduri de pini și plantații de măslini.
Poți face trasee montane pe Itamos:
atingerea crestei îți va oferi niște
pesiaje care îți vor tăia respirația, cu o
panoramă asupra munților și mării pe
care cu siguranță le vei ține minte.
Athos, deși este asociat doar cu turismul religios și mult mai pustiu decât
celelalte brațe, are și o zonă turistică
deschisă publicului, în nordul peninsulei. Este recomandat celor care în
vacanță vor să vadă vestigii arheologice, mânăstiri, să urmeze un traseu
de pelerinaj și să se bucure de pace
spirituală. Chiar și dacă nu ești un practicant religios, arhitectura și peisajele
sunt impresionante. n

de Alina Miron

Manastirea Grigoriou
(secolul XIV) închinată
Sf. Nicolae. În biblioteca
mânăstirii se pot găsi
numeroase documente și
manuscrise foarte rare.
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„

SMART CHOICES
Am căutat un loc în
care să avem toate
condițiile necesare lucratului remote (spațiu, birou, conexiune bună la
internet) și care să ne permită
să facem sport după orele de birou. Am ales Creta din mai multe
considerente: este la două ore
distanță, ai zbor direct, iar peisajele sunt extraordinare. Fiind
patru persoane (active în industriile de marketing și IT), ne-am
închiriat o casă la marginea unui
sat și, pentru că am plecat în extra-sezon și am închiriat pe termen lung, costul cazării a fost
de 5-6 ori mai mic decât în mod
normal, la fel și toate costurile extra (închiriat mașină și biciclete,
mesele la restaurant). Creta este
perfectă pentru remote work:
găsești ușor condiții bune de lucru, ai printre cele mai frumoase
plaje din Europa, iar dacă ești iubitor de sport, ai trasee de trekking, hiking sau bicicletă, direct
printre plantațiile de măslini,
portocali sau viță de vie, în oricare
parte a insulei te-ai afla. La toate
astea, adaugi mâncare foarte
bună, o temperatură perfectă,
localnici dornici să primească
turiști și obții cel mai bun loc în
care să testezi, temporar, un alt
stil de viață.”
Cristina Sauciuc,
executiv din industria de
marketing și comunicare

În cea mai nordică regiune a arhipelagului
elen se află „Insula de smarald”, Thassos,
cu plaje cu nisip fin, păduri de pini, brazi și
platani, ruine antice și grădini de maslini.

În Ibiza Greciei: Thassos

T

hassos este o insulă alcătuită
din 26 de localități, sate și stațiuni, renumite pentru istorie și
peisaj. Capitala Limenas este un oras
care vibrează, cu multe atracții turistice, înconjurat de plaje spectaculoase,
baruri si taverne cu specific grecesc
și un muzeu de istorie impresionant.
Acesta datează din 1934 și deține numeroase colecții de ceramică, sculptură
și elemente arhitectonice din neolitic,
precum și o statuie ce reprezintă un
kouros provenind dintr-un templu al lui
Apollo. Multe din ceramicele si sculpturile descoperite aici se găsesc acum în
galeriile de la Muzeul Luvru din Paris.

Orașul Limenaria se află la 40 de km
de Limenas și găzduiește, asemenea
celorlalte localități, priveliști minunate
și o plajă cu apa liniștită și cristalină.
Plaja Metalia este ideala pentru familiile cu copii, o oază de liniște și relaxare, dar și un foarte bun loc pentru
amatorii de snorkeling.
Vechea capitală a insulei este Panagia
în a cărei apropiere se găsește faimoasa Golden Beach, cea mai căutată
plajă a insulei, pentru cele mai bune
băuturi, mâncaruri specifice sau sporturi nautice. Satul a fost ridicat în jurul
unei biserici bizantine, casele facându-și loc printre platani și aluni. n

Giola, o spectaculoasă piscină naturală din Thassos, are
pereți de piatră, care ajung
la aproape 8 metri. Aceasta
a luat naștere ca urmare a
prăbușirii tavanului unei grote.

Rhodos, Insula Soarelui

Cea mai întinsă din arhipelagul Dodecanez, Rhodos este scăldată la est de
apele mării Mediterane iar la vest de marea Egee. Cu livezile sale de măslini,
și plină de zone stâncoase, cu izvoare limpezi, atrage turiștii datorită climei
călduroase și însorite. De aceea, Rhodos mai e cunoscut și drept „Insula
Soarelui”, atrăgând, anual, după Creta, cei mai mulți turiști din Grecia.
Dacă vii aici ai șanse să prinzi mereu vreme bună, dar plajele (nenumărate)
dintre care poți să alegi depind de marea către care se deschid. Pe partea de
este a insulei sunt cele mai multe stațiuni turistice, cu o viață dinamică.
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SMART CHOICES

CRETA

O țară într-o țară

Cu o suprafaţă de 8.450 de kilometri pătraţi, Creta nu
este doar cea mai întinsă insulă din Grecia şi a cincea
cea mai generoasă din Marea Mediterană, ci este o
“ţară” în sine. Nu degeaba locuitorii se proclamă cu
mândrie cretani, şi nu greci.

De vizitat: oraşele Chania şi Rethimno, cheile
Samaria Gorge, Grădina Botanică şi restaurantul din incintă (Botanical Parks & Garden
of Crete)
Plaje ce nu trebuie ratate: Gramvousa,
Elafonisi, Balos
Gastronomie: Există studii care arată că
locuitorii insulei au o speranţă de viaţă mai
mare, iar în parte asta se datorează dietei.
Piloni de bază ai bucătăriei cretane sunt
uleiul de măsline - folosit în cantităţi generoase şi care asigură jumătate din energia
de peste zi, legumele - cât mai multe şi mai
variate, ingredientele locale şi de sezon, lipsa
reţetelor - mai exact acestea se pot schimba
în funcţie de produsele disponibile într-un
anumit moment şi un pahar de vin (doar
unul) la fiecare masă.

de Cristina Roșca

A

vionul îşi începuse coborârea
către aeroportul din Chania (a
doua poartă de intrare pe insulă
după capitala Heraklion), iar eu încercam să număr tonurile de albastru şi
turcoaz ale mării ce se apropia calmă
de ţărm. Nu aveam nicio idee că odată
ce voi păşi pe pămân cretan voi descoperi tonuri de albastru pe care niciun
paletar nu mi le-a arătat vreodată. Doar
natura, în toată splendoarea ei, are
capacitatea să se joace aşa cu mintea şi
imaginaţia umană.
Fiind insulă, găseşti plaje peste tot
în Creta. Dar trebuie spus că există
plaje şi plaje. La mai puţin de două
ore cu maşina de teren ori cu feribotul
de Chania, se află Balos. Unii o numesc plajă. Eu aş zice că e o limbă de
pământ ce desparte marea. Nu chiar
ca-n Biblie, dar totuşi impresionant,
mai ales văzută de sus. Trebuie să urci
câteva zeci de minute ca să admiri cum
nisipul alb se îmbrăţisează cu marea,
dar odată ajuns acolo uiţi de efort.
Iar dacă ajungi aici cu barca, prima
oprire va fi pe insula piraţilor - Gramvousa - care poate fi o surpriză chiar

mai mare, dat fiind că se află la o
aruncătură de băţ de mult mai cunoscuta Balos şi a „crescut“ în umbra
ei. Din vârf, de la castel (sau ce a mai
rămas din el), te simţi stăpânul lumii.
În zare se văd munţii, iar la picioare se
aşterne marea, mai cristalină şi mai
albastră ca oriunde.
Şi chiar şi cu aşa competiţie strânsă, cea
mai frumoasă plajă din Creta se zice că
e Elafonisi. Atu-ul ei este nisipul roz (culoare dată de corali şi scoici) cum doar în
puţine alte locuri din lume mai există. În
final e o chestiune de gust, dar cert e că
niciuna nu trebuie ratată!
În Creta, pe această insulă de „doar”
8.450 de metri pătraţi – contează cu ce o
compari, fiind de aproape 30 de ori mai
mică decât România – îşi fac loc nu doar
plaje idilice, ci şi munţi semeţi ce se înaltă ameţitor până la circa 2.500 de metri.
Mitologia spune că Zeus, zeul cerului,
al tunetelor şi fulgerelor, „tatăl“ tuturor zeilor, s-a născut în Creta unde
şi-a şi petrecut prima parte a vieţii.
Fiind înconjurat de atâta frumuseţe a
naturii, mă întreb cum de a mai plecat
vreodată.
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Corfu

Prinţul Philip al Marii Britanii s-a
născut aici. Fiul său, Prinţul Charles,
poposeşte anual pe această insulă din
Marea Ionică unde şi-au ridicat sau
cumpărat case Emirul Qatarului, familia Agnelli sau familia Rothschild,
una dintre cele mai bogate din lume.

Corfu sau Kerkyra (numele
grecesc) este una dintre cele
mai mari insule elene şi este
totodată cea supranumită
Insula-Grădină.
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„

Memoria mea olfactivă
este prima care se activează când vine vorba
de Grecia. În vara lui
2010, am făcut prima călătorie cu
mașina spre Lefkada. Stăteam la
niște prieteni, care ne-au arătat cu
multă generozitate din secretele
vieții lor pe insulă. Fiecare zi însemna o nouă plajă și o nouă tavernă, dar nimic nu mi-a rămas
mai viu în memorie decât momentul în care am oprit la marginea
unui drum oarecare și am intrat
nepoftiți într-o livadă de lămâi.
Ai fost vreodată într-o livadă de
lămâi? Mirosul e atât de puternic!
Și aspru, și proaspăt. Frunzele, ramurile, fructele zemoase cu coajă
groasă emană această mireasmă
care îți intră pe sub piele și te însoțește, iată, chiar și 11 ani mai
târziu. Livada de lămâi, dar nu
doar atât, plajele, apa curată,
sentimentul că fiecare pietricică
a ajutat la un moment dat la clădirea unei civilizații pe care azi o
numim Europa, sunt câteva pretexte pentru care mă reîntorc în
Grecia. Mereu în altă parte. Orașul
Volos a fost poarta de îmbarcare
spre insula Skopelos, una dintre
cele mai verzi insule ale Greciei,
care numără nu mai puțin de 365
de biserici. Oamenii locului spun

că insula are o biserică pentru fiecare zi din an, iar străzile nu prea
au nume, pentru că toată lumea
se ghidează după hramurile bisericilor din zonă. A urmat, apoi, o
călătorie cu velierul în jurul insulelor Ionice. Grecia văzută de pe velier este la fel de fermecătoare și nu
te lasă să te plictisești. Skorpios am
admirat-o doar de la distanță, dar
Meganisi, Ithaka, Kefalonia, Myticas și iar Lefkada au fost locurile în
care ne-am oprit ori de câte ori am
zărit o plajă, o biserică, un sat, un
om care ne-a făcut cu mâna. Cine
ar fi crezut că în doar câteva zile
vom vedea atâtea insule? Cea mai
recentă surpriză și locul în care am
învățat să iubesc plajele cu pietre
a fost insula Samothraki. Liniștită,
boemă din vârful muntelui și până
la plaja cu roci bazaltice. Animată
de hipioții târzii ai Europei și de
expații care au învățat repede cum
uleiul de măsline și turismul le pot
aduce venituri bunicele. Iubită nespus de localnici. Un munte care
se ridică din apă, prin care se cern
nenumărate izvoare, cascade și
canioane. Fără restaurante de lux,
fără turism de masă, fără dorințe
capricioase și fără bătăi de cap. E
imposibil să nu faci o fixație pentru
Samothraki.
Elena Mihăescu /
National Geographic Traveler
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Pieria

GRECIA, VARA 2021

Regiunea Pieria sau Riviera Olimpului se află în inima Greciei, la 60
de km sud-vest de Salonic. Litoralul regiunii Pieria are o mare
curată și albastră, puțin adâncă și
în care se poate înota în siguranță.
Este celebră pentru combinația
de munte și de mare, legendarii
munți ai Olimpului și a bogăției
unei naturi cu livezi, plaje largi și
golfuri izolate. Plaja din Katerini
a devenit în timp o stațiune foarte
căutată de turiștii români, datorită
plajelor cu nisip fin, a apei curate Dacă vrei să vezi Grecia la fel ca
și a prețurilor mici.
în urmă cu sute de ani, cu un port
plin de pescari și sate tradiționale,
neatinse de turismul modern,
mergi în Limnos, insula de baștină
a zeului-fierar Hephaistos.
Izvoarele calde și pământul sulfuric
au proprități tămăduitoare.
Cu o lungime de 260 km de litoral
De vizitat în Pieria: Methoni, Sf. insula are aproape 100 de plaje,
Ioan, Makrigialos, Pydna, Aliki
majoritatea cu nisip.
Kitrous, Korinos, Olympic Beach,
În Limnos se poate ajunge din
Variko Gritsa, Plaka Litochoro
Alexandroupolis, Pireu sau la fel
Leptokaria Skotina, Panteleimon
de ușor din Lesvos (Mytelene),
Beach, Platamonas, Nei Pori.
Hios, Kavala și Thessaloniki.

Dacă în 2020 ți-a fost dor de
vacanțe, în 2021, Grecia va fi
destinația perfectă. Are cele
mai bune oferte și prețuri de
călătorie, este accesibilă cu
minim de acte și în același
timp menține condițiile de
siguranță. Cu doar câteva
măsuri de prudență și un singur document de sănătate în
plus față de actele normale
la graniță, te vei putea mișca
liber, indiferent dacă te deplasezi cu avionul, cu feribotul sau cu mașina personală.

n Turiștii trebuie să completeze formularul de localizare a pasagerilor (PLF)
până cel târziu la ora 23:59 a zilei de dinainte de a ajunge în Grecia. Pentru
accesarea formularului, mai multe informații găsiți pe acest link.
n Înainte de plecare, toți călătorii trebuie să se asigure că dețin UN document de
călătorie dintre cele de mai jos:
P Un rezultat al testului molecular PCR negativ dintr-un laborator; testul
trebuie efectuat cu până la 72 de ore înainte de intrare.
P Rezultatul unui test antigen negativ (rapid) dintr-un laborator; testul trebuie
efectuat cu până la 48 de ore înainte de intrare.
P Un certificat de vaccinare emis de o autoritate certificată.
P Un certificat de recuperare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 emis de o
autoritate publică sau de un laborator certificat. Certificatul se eliberează la
30 de zile de la data primului test COVID-19 pozitiv și este valabil 180 de zile
după acesta.
P Dovadă că turistul a fost testat pozitiv cu COVID-19 în ultimele 30 până la 180
de zile. Acest lucru poate fi dovedit fie prin prezentarea unui rezultat pozitiv
al testului PCR molecular, fie a unui antigen efectuat de un laborator
autorizat, fie printr-un certificat medical care să confirme că titularul a fost
testat pozitiv cu infecția cu virusul SARS-CoV-2.

n Călătorii care sosesc în Grecia pot
fi aleși aleatoriu și pentru un test de
antigen RAPID la porțile de intrare.
Persoanele sunt selectate aleatoriu,
printr-un sistem de eșantionare autorizat, bazat pe sistemul „EVA”.

Limnos

ÎNAINTE DE SOSIREA ÎN GRECIA

Mai multe informații, updatate la
zi, pentru condițiile de călătorie
în 2021 în Grecia găsiți pe siteul
ministerului elen al turismului

LA SOSIRE

n Dacă rezultatul pentru SARS-Cov-2,
în urma acestui test de eșantionare,
este pozitiv, călătorul și însoțitorii lui
de călătorie sunt cazați în hoteluri de
carantină, unde vor primi teste PCR
suplimentare pentru a confirma diagnosticul inițial.
n Oaspeții vor sta în hoteluri izolate cel
mult 10 zile. Cheltuielile de cazare în
hotelurile de carantină sunt acoperite
de statul grec.
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