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Riwiera Olimpijska - OLIMPIC BEACH/PARALIA

PROGRAM
Impreza 10 dni - Pobyt w Grecji 8 dni (7 noclegów).
1 dzień - Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię lub Bułgarię do Grecji, w 
trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym za-
kresie ok. 10 Euro).
2 dzień - Przyjazd do hotelu w Grecji w godzinach południowych. Zakwate-
rowanie w godz. popołudniowych.
2-9 dzień - Wypoczynek w Grecji. Podczas pobytu: 
- wycieczka na Olimp - uważany za mityczną siedzibę Zeusa i dwunastu 
bogów starożytnej Grecji. Ten najstarszy w Grecji park narodowy wpisany 
został na listę UNESCO. Spacer z Litochoro pięknym wąwozem rzeki Eni-
peas. Następnie, po wjeździe krętą drogą na wysokość ok. 1000 m n.p.m. 
wizyta w schronisku Stavros, skąd rozpościerają  się zachwycające widoki 
na często ośnieżony masyw Olimpu oraz pobliskie wybrzeże Zatoki Ter-
majskiej; 
- plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu 
przy hotelu, rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne; siatkówka plażowa, 
konkursy, gry, 
- spacery po okolicy.
- w trakcie pobytu możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych 
m.in.: Ateny, Saloniki, wieczór grecki, rejs na Skiathos, Piracka Łajba, 
- wyjścia z opiekunami do dyskotek w klubach młodzieżowych w cen-
trum Paralii (wstęp od lat 16, bilety wstępu płatne dodatkowo)
9 dzień - Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas 
wolny na ostatnie zakupy. Wyjazd z Paralii w godzinach przedpołudnio-
wych. Przejazd przez Macedonię lub Bułgarię, Serbię, Węgry i Słowację. 
W trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym 
zakresie ok. 10 Euro). 
10 dzień - Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych/wieczornych wg roz-
kładu jazdy (Katowice około 17:00, pozostałe miasta wg rozkładu jazdy). 

PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizacja programu przy min. 20 os chętnych)

ATENY - m.in. święte Wzgórze Akropolu, Forum Romanum, Parlament ze 
zmianą warty, Łuk Hadriana. W drodze powrotnej Termopile. Cena ok. 45 
Euro. GRECKI WIECZÓR - wieczór zabawy ku czci Dionizosa. Dania kuchni 
greckiej, grecka dobra muzyka i nauka tańca ludowego. Cena ok. 25 Euro.  
SKIATHOS - zielona wyspa Archipelagu Sporad. Liczne zatoki i zatoczki. Ką-
piel morska na Plaży Koukonaries. Cena ok. 38 Euro. PIRACKA ŁAJBA - rejs 
po Zatoce Termajskiej, możliwość kąpania się i skoków do wody. Obiad. 
Cena ok. 25 Euro. METEORY - Zwiedzanie średniowiecznych klasztorów 
„zawieszonych w chmurach”, wizyta w wytwórni ikon. W drodze powrot-
nej przejazd Doliną Tembi. Cena ok. 28 Euro. SALONIKI – zwiedzanie m.in. 
Biała Wieża, kościół Agios Dimitrios, ul. Egnatia z Łukiem Galeriusza i Ro-
tundą Agios Giorgios. Alikies, pola solankowe, kąpiele błotne. Cena ok. 
22 Euro.
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nr Terminy Cena do 15.03.19 Cena do 15.04.19 CENA

1 30.06-09.07 1670 1720 1770
2 07.07-16.07 1670 1720 1770
3 14.07-23.07 1670 1720 1770

Wczasy 18-25 lat dopłata +150 zł/os/turnus

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja pro-
gramu • opieka wychowawców i kierownika (nie dotyczy wczasów 18-
25 lat) • ubezpieczenie TU EUROPA (NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 
Euro; KL 30 000 Euro; bagaż 300 Euro) • miejscową opiekę medyczną 
• opiekę pilota • składka na TFG 10 zł/os. CENA NIE ZAWIERA: dopłat 
do wyjazdów z poszczególnych miast, biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, obowiązkowej 
hotelowej kaucji zwrotnej 15 Euro. DOPŁATY FAKULTATYWNE: ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji 3% wartości imprezy, gwarancja niezmien-
ności ceny +50 zł, ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 50 zł.

  RELAKS NA PLAŻY | MIĘDZYNARODOWE INTEGRACJE

ZAKWATEROWANIE
Hotel  PLATON*** - OLIMPIC BEACH Hotel położony jest ok. 50 m od pla-
ży, 100 m od centrum tradycyjnej greckiej miejscowości Olimpic Beach, 3 
km od centrum Paralii. Ze wszystkich pokoi roztaczają się widoki na morze 
i górę Olimp. Z obiektu w zaledwie kilka chwil dotrzeć można na piękną, 
czystą, długą, szeroką i piaszczystą plażę z łagodnym zejściem do mo-
rza, oznaczoną Błękitną Flagą. W hotelu: restauracja, kawiarnia, basen z 
leżakami, bar w lobby, na plaży boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, 
przechowalnia bagażu. Pokoje: zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobo-
wych. W każdym pokoju: klimatyzacja, balkon, tv, łazienka, WiFi, telewizja 
satelitarna, mini lodówka.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadanie, lunch i kolacja, woda do posiłków. Pierwsze świad-
czenie lunch w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w ostatnim 
dniu pobytu i suchy prowiant na drogę powrotną. 

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC). Wyjazdy 
potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat,  Puławy +30 zł, Radom +70 zł, 
Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Piotrków Tryb. +80zł, Częstochowa +50 zł, 
Katowice – bez dopłat. Przy wyjazdach z miast: Zamość +70 zł, Białystok 
+180 zł, Kielce +150 zł,  Rzeszów +150 zł, Tarnów +120 zł, Kraków +120 zł, 
Olsztyn +170 zł, Toruń + 160 zł,  Gdańsk +190 zł, Poznań +180 zł, Opole +90 
zł, Wrocław +160 zł transport realizowany przy min. 4 uczestnikach. Na 
odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd pod opieką osoby dorosłej 
innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie (np. mikrobu-
sem, PKP lub samochodem osobowym) oraz przesiadkę do autokaru do-
celowego.

UWAGI
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + dodatkowo na 
wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji 15 Euro, która obej-
muje ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód 
osobisty ważny (min. 3 miesiące od daty powrotu). 


