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Wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla młodzieży

Meteory – Ateny – Riwiera Olimpijska
Termin: 29.09 – 06.10.2018 r. Cena: 1.530 zł / osobę

PLATAMONAS – jest to miejscowość położona na wzgórzach, przy
łagodnie schodzącej do morza piaszczystej plaży. Otoczona gajami
oliwnymi, pełna spokoju i tradycyjnej greckiej atmosfery. Jest świetnym
miejscem na relaksujący urlop. Miejscowość znana z międzynarodowego
Festiwalu Olimpijskiego i zapierającej dech w piersiach panoramy Olimpu
– mitycznej siedziby greckich bogów.
HOTEL OLYMPION MELATHRON*** – znajduje się 100 metrów od
piaszczystej plaży. Położony jest na Riwierze Olimpijskiej w miejscowości
Platamonas. Hotel posiada odkryty basen z leżakami i brodzik oraz
kawiarnie i restaurację serwująca dania kuchni greckiej z elementami
kuchni europejskiej. Do dyspozycji są pokoje 2 osobowe z możliwością
dostawki. Pokoje posiadają łazienkę, klimatyzację, lodówkę i balkon.
PROGRAM:
1.Dzień: Zbiórka uczestników. Wyjazd w godzinach wczesnorannych
z Wrześni. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry. Przyjazd do Serbii na
obiadokolację oraz nocleg tranzytowy.
2.Dzień: Śniadanie. Przejazd do Grecji na Riwierę Olimpijską do hotelu.
Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja oraz
nocleg.
2 – 7.Dzień: Pobyt na Riwierze Olimpijskiej. W trakcie pobytu zostaną
zorganizowane wycieczki:
METEORY: zwiedzanie „zawieszonych między niebem a ziemią
klasztorów” z XI i XIII wieku. Wizyta w pracowni bizantyjskich ikon.
ATENY: ok. godz. 1:00 (prowiant na drogę). Zwiedzanie: Stadion
Olimpijski, Wzgórze Akropolu, Świątynia Ateny Nike, Partenon, Teatr
Dionizosa, Agora Grecka, zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim.
Wyjazd w drogę powrotną na Riwierę Olimpijską. Przejazd przez przełęcz
Termopile, krótki postój w miejscu słynnej bitwy z 480 r.p.n.e.
7.Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Salonik. Krótki spacer
po Salonikach. Przejazd przez: Macedonię do Serbii na obiadokolację oraz
nocleg tranzytowy.
8.Dzień: Śniadanie. Przejazd do Wrześni przez Węgry, Słowację, Czechy.
Przyjazd do Września w godzinach nocnych.

W trakcie pobytu istnieje możliwość za dodatkową opłatą
skorzystania z dodatkowej wycieczki fakultatywnej przy min. 40
osobach:
WYSPA SKIATHOS – rejs statkiem na wyspę Skiathos. Podczas rejsu

podziwianie malowniczych krajobrazów mitologicznego Półwyspu Pelion
i Wyspy Eubea. Postój w stolicy wyspy- porcie Skiathos, zwiedzanie
zabudowanego białymi domkami z niebieskimi okiennicami miasta.
Spacer po urokliwych zakątkach portu. Dalszy rejs do jednej
z najpiękniejszych plaż na wyspie- Koukounaries– ze złotym piaskiem
skrzącym się w słońcu, otoczona lasem sosnowym. Czas wolny na
plażowanie oraz kąpiele w krystalicznej wodzie. Rejs powrotny na ląd.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Koszt: 40 Euro na osobę

Świadczenia zawarte w cenie:
 Przejazd komfortowym autokarem ( klimatyzacja, barek, WC, dvd )
 Zakwaterowanie: 2 noclegi tranzytowe w Serbii oraz 5 noclegów w Grecji, pokoje 3-4 osobowe z łazienkami
 Wyżywienie: w Serbii: 2 obiadokolacje + 2 śniadania oraz w Grecji: 5 obiadokolacji + 5 śniadań
 Pilot-przewodnik
 Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 Euro), bagażu (1.000 zł) + CP (choroby przewlekłe)
 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwaga :
Obligatoryjnie, dodatkowo należy posiadać kwotę 50 Euro. Kwota ta nie podlega rozliczeniu i obejmuje
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty turystyczne przy wjeździe do miast, miejscowych
przewodników oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu. Cena wycieczki nie obejmuje
kosztów napojów do obiadokolacji.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
ZABIERZ ZE SOBĄ:
 ważny paszport lub dowód osobisty,
 suchy prowiant na drogę dojazdową
 ważną legitymację szkolną

