PROGRAM WYCIECZKI DO GRECJI
RIWIERA OLIMPIJSKA - OLIMPIC BEACH
GRECJA WYPOCZYNKOWA + ZWIEDZANIE POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ GRECJI + WYSPA
ZAKYNTHOS

1 dzień
wyjazd z Dębicy, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji, w czasie jazdy
dłuższe przerwy co ok. 3-4 godziny,
2 dzień
dalsza jazda w kierunku Grecji, ok. godz.13.00 czasu greckiego przyjazd do OLIMPIC BEACH
w Grecji, zakwaterowanie w hotelu VICTORIA, czas wolny do obiadokolacji, obiadokolacja,
spotkanie organizacyjne, przywitalny koktajl, nocleg,
3 dzień
śniadanie, całodzienny odpoczynek, plażowanie i kąpiel w Morzu Egejskim , piesze wycieczki do
sąsiednich miejscowości Paralia, Katerini lub biesiada w tawernach, obiadokolacja, nocleg
4 dzień
śniadanie, całodzienny odpoczynek, plażowanie i kąpiel w Morzu Egejskim , piesze wycieczki do
sąsiednich miejscowości Paralia, Katerini lub biesiada w tawernach, obiadokolacja, nocleg
5 dzień
śniadanie, całodzienny odpoczynek, plażowanie i kąpiel w Morzu Egejskim , piesze wycieczki do
sąsiednich miejscowości Paralia, Katerini lub biesiada w tawernach, obiadokolacja, nocleg
6 dzień
wczesne śniadanie, po śniadaniu wyjazd z kierunku centralnej Grecji - przejazd przez masyw Olimpu,
Dolina Tembi, Larissa, Lamia, do Termopile - krótki postój przy pomniku Leonidasa. Dalsza droga w
kierunku Delf ( siedziba wyroczni starożytnego świata - możliwość zwiedzania), po przerwie
opuszczamy góry delfijskie Parnassos, i udajemy się do portu Antirio, podziwiając piękne wybrzeża
północnej Zatoki Koryntu. Przed odpłynięciem z portu Antirio zwiedzamy jedno z najładniejszych
miasteczek portowych Grecji z ciekawą historią – Nafpaktos. Następnie odpływamy do portu Rio,
podziwiając z naszego statku jeden z największych na świecie mostów linowych zbudowany nad
Morzem Jońskim. Po przypłynięciu do miasteczka portowego Rio kierujemy się do 3 co do wielkości
miasta w Grecji – Patras. Zwiedzamy tutaj m.in. katedrę patrona miasta Św. Andrzeja gdzie znajduje
się miejsce jego pochówku. Kolejno udajemy się do portu Kilinii z którego odpłyniemy na Wyspę
Zakynthos. Po dopłynięciu ok godz. 16, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień
po śniadaniu wyjazd naszym autokarem wzdłuż niepowtarzalnych wybrzeży Wyspy Zakyntos,
zwiedzanie stolicy wyspy miasta Zakyntos (Zanthe),zamek z czasów panowania na wyspie
Wenecjan. Po zwiedzaniu powrót do hotelu w godzinach popołudniowych, czas wolny, możliwość
kąpieli w lazurowych wodach Morza Jońskiego, obiadokolacja, nocleg
8 dzień
śniadanie, po śniadaniu proponowany fakultatywnie rejs statkiem wokół wyspy podczas którego
podziwiamy bardzo atrakcyjne wybrzeża, m.in. słynną zatokę Navagio (Zatokę Wraku), powrót do
hotelu,obiadokolacja, wieczorna wycieczka do miasta Zakyntos,powrót do hotelu, nocleg,
9 dzień
śniadanie, po śniadaniu wyjazd autokarem w kierunku portu, przepłynięcie do portu Kilinii, następnie
dalsza jazda w kierunku Koryntu, przerwa z okolicach Kanału Korynckiego ze zwiedzaniem, dalej
przejazd do stolicy Grecji Aten, przerwa na zwiedzanie Akropolu i okolicy centrum ateńskiego. Po
południu wyjazd do północnej Grecji -Riwiera Olimpijska nowoczesna autostrada umożliwi nam
obejrzenie atrakcyjnych krajobrazów Hellady. Powrót do hotelu w Olimpic Beach, obiadokolacja,
nocleg,
10 dzień
śniadanie, całodzienny odpoczynek, plażowanie i kąpiel w Morzu Egejskim , piesze wycieczki do
sąsiednich miejscowości Paralia, Katerini lub biesiada w tawernach, obiadokolacja, nocleg
11 dzień
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu o godz.9.00, czas wolny, możliwość korzystania z kąpieli, wyjazd
do Polski w godzinach popołudniowych.

12 dzień
przyjazd do Dębicy w godzinach wieczornych
PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY I KOLEJNOŚC JEGO REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE

Informacja dla uczestników wycieczki do Grecji:
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu. Wypoczynek nad Morzem Egejskim, piękne piaszczyste szerokie
plaże wolne od opłat. Temperatura morza ok. 27° C. Możliwość korzystania ze sprzętu plażowego
(parasol,stolik,2 leżaki ) na cały dzień za wykupienie w tawernie np. kawy, napojów mrożonych,
posiłku itp.. Możliwość pieszych wycieczek do oddalonej około 1,5 km Paralii i 7 km Katerini
( sklepy z futrami i skórami , port rybacki, możliwość korzystania z dyskotek w miasteczku Paralia).

1. Termin: 14.08-25.08.2018
2. Cena: 499 zł + 350 EUR - z wyżywieniem HB przez cały pobyt
lub 499 zł + 300 EUR – z wyżywieniem HB tylko na Wyspie Zakynthos
Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów trzeba doliczyć ok. 30 Euro.
Cena wycieczki gwarantowana bez dopłat – nie ulega zmianie
Dopłata do pokoju jednoosobowego 550 zł.
Zgłoszenia uczestników do wyczerpania miejsc- decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Cena zawiera:
 przejazd autokarem ( klimatyzacja, barek, WC, TV ),
 6 noclegów w hotelu w pokojach 2, 3, 4 , osobowych
 3 noclegi na Wyspie Zakynthos,
 wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji ( dla wersji z pełnym wyżywieniem), lub 3 śniadania i 3
obiadokolacje ( dla wersji z wyżywieniem tylko na Wyspie Zakynthos)
 opiekę pilota i rezydenta,
 przewodnika w trakcie zwiedzania,
 ubezpieczenia KL / NNW,
 podatek VAT,
 opłatę klimatyczną,
 opłatę graniczną,
 całodobowa opieka lekarska ( w języku polskim ),
 bilety na prom w obie 2 strony,
 bilety na prom Rio Antirio
4 Trasa przejazdu : Polska, Słowacja, Węgry, Serbia, Macedonia, Grecja
5. Możliwość wykupienia w czasie pobytu dodatkowych tanich wycieczek :
Saloniki- ok. 15 E, Litochoro, Góra Olimp, Zamek Platamon, miasteczko Pantelejmon- ok.
20E, Meteory- ok. 20 E, całodniowy rejs statkiem na półwysep Athos wraz ze zwiedzaniem
Salonik 3 palec Halkidiki) - ok. 35 E.
6. Postanowienia organizacyjne: zakwaterowanie od godz. 13, wykwaterowanie o godz. 9.00, Dla
uczestników oczekujących na powrót do Polski udostępnione są pomieszczenia sanitarne (WC,
prysznic), klimatyzacja w pokojach dodatkowo płatna 5 EUR/doba/pokój. Ręczniki i środki higieny
osobistej we własnym zakresie.
7. W razie rezygnacji na 30 dni przed planowanym wyjazdem, uczestnik
wycieczki zgłasza
osobę(y) w zastępstwie.
8. Uczestnicy wycieczki zgłaszają się na miejsce zbiórki na 20 minut przed godziną odjazdu.
9. Wyjazd do Grecji możliwy jest na dowód osobisty lub paszport.

Płatność w dwóch ratach: 499zł marzec, 350 euro maj. Ilość miejsc ograniczona.

