OBÓZ MŁODZIEŻOWY

GRECJA - Riwiera Olimpijska
TERMIN
15.07 - 26.07.2021

CENA
2.135 PLN

CENA ZAWIERA
przejazd i obsługę komfortowym autokarem turystycznym z WC, video, barem, klimatyzacją - 2 kierowców; 9 noclegów (7 w
hotelu **/*** w Grecji oraz 2 noclegi tranzytowe) - pokoje 3-5 os. z łazienkami; 3 posiłki dziennie w trakcie pobytu w Grecji
oraz suchy prowiant na śniadania i kolacje
w trakcie podróży - zgodnie z programem;
wypoczynek i realizację programu; opiekę
pilota - kierownika grupy; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczyciele) zatwierdzonej przez Kuratorium
Oświaty; ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
(sumy gwarancyjne: KL - 10.000 €, NNW 10.000 zł), turystyczny fundusz gwarancyjny.

DODATKOWO PŁATNE
5 obiadów w trakcie podróży - 40 € + 50 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
REJS MORSKI NA WYSPĘ SKIATHOS - 40 €
PARK ROZRYWKI WATERLAND - 35 €
ATENY - 50 €
METEORY - 30 €
GÓRA OLIMP - 20 €
wycieczki fakultatywne realizowane są
przy minimum 20 chętnych.

DODATKOWE INFORMACJE
uczestnicy muszą posiadać paszport ważny
minimum 6 miesięcy, legitymację szkolną,
prowiant na pierwszy dzień wycieczki oraz
kieszonkowe na własne wydatki (według
uznania rodziców). Dodatkowo sugerujemy posiadanie karty EKUZ.

1 DZIEŃ
Wcześnie rano (ok. 04:00) wyjazd z Trójmiasta, całodzienny przejazd przez Polskę. Około 16:00 obiadokolacja w restauracji
(dodatkowo płatna). Około 22:00 przyjazd na nocleg do Budapesztu.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu ZWIEDZANIE BUDAPESZTU (Góra Zamkowa: pałac królewski, plac Trójcy Świętej, kościół Macieja, baszta Rybacka, Dzielnica Rządowa z Parlamentem, Bazylika św. Stefana, reprezentacyjna ulica Andrassy. Obiad w restauracji (dodatkowo płatny). Około 18:00 wyjazd z Budapesztu w kierunku Grecji. Kolacja w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd
przez Serbię i Macedonię.
3 DZIEŃ
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Około południa przyjazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu **/***
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży (pokoje 3-, 4-, 5- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). W trakcie pobytu w Grecji
3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej - kuchnia grecka.
3-10 DZIEŃ
POBYT W GRECJI I REALIZACJA PROGRAMU
✓
wycieczka do PLATAMONAS, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznej twierdzy oraz bardzo ładne kameralne centrum miasta;
✓
wycieczki do najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej: LAPTOKARII oraz PARALII wraz z jej bliźniaczą miejscowością OLIMPIC BEACH;
✓
wypoczynek na plaży, kąpiele w morzu;
✓
zajęcia sportowe i rekreacyjne (m.in. piłka plażowa, gry, konkursy).
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
✓
REJS MORSKI NA WYSPĘ SKIATHOS (niezapomniany rejs morski z wieloma animacjami na pokładzie. Skiathos to
zielona wyspa z licznymi zatoczkami, wysepki oraz cudowną złotą plażą. Główne miasto wyspy jest malowniczą
i pełną uroku miejscowością z domami krytymi czerwoną dachówką i labiryntem brukowanych uliczek);
✓

całodzienna wycieczka do PARKU ROZRYWKI WATERLAND (w kompleksie znajduje się 5 basenów m.in. ze sztucznymi falami, jazcuzzi, krętymi rurami i zjeżdżalniami);

✓

całodzienny wycieczka autokarowa do ATEN (wizyta na Akropolu, zwiedzanie: Propyleje - monumentalne wejście
na święte wzgórze, światynia Nike Apteros, ruiny Partenonu - głównej świątyni poświęconej Atenie, odeon Herodesa Attyka, teatr Dionizosa, Erechtejon z Kariatydami, panorama Aten; spacer po położonej u stóp Akropolu dzielnicy Plaka - starej dzielnicy miasta z licznymi tawernami, sklepikami, Plac Syntagma - zmiana warty przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, itp.);

✓

całodzienna wycieczka do METEORÓW (zwiedzanie fantastycznych prawosławnych klasztorów (monastyrów) zbudowanych przez mnichów na niedostępnych skałach. W sumie wybudowano 24 klasztory - każdy na innej skale.
Początkowo wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach. Obecnie część
z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody wybudowano schody i pomosty);

✓

wycieczka autokarowa na GÓRĘ OLIMP (najwyższe pasmo górskie Grecji, siedziba 12 Bogów Olimpijskich. Wjazd
autokarem krętymi serpentynami na wysokość 944 m n.p.m., skąd rozpościerają się piękne widoki na Olimp
i Zatokę Termajską Morza Egejskiego).

10 DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie hotelu, wypoczynek na plaży, obiad w restauracji (dodatkowo płatny), ostatnie zakupy.
Po południu wyjazd w drogę powrotną. Kolacja w formie suchego prowiantu. Przejazd nocny przez Macedonię i Serbię.
11 DZIEŃ
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Całodzienny przejazd przez Serbię i Węgry. W trakcie podróży obiad w restauracji
(dodatkowo płatny). Około 17:00 przyjazd na nocleg do Budapesztu, zakwaterowanie. Kolacja w formie suchego prowiantu, nocleg.
12 DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w dalszą drogę, całodzienny przejazd przez Słowację i Polskę. Około 17:00 obiadokolacja
w restauracji (dodatkowo płatna). Przyjazd do Trójmiasta w późnych godzinach wieczornych (ok. 24:00).

