GRECJA - Paralia – Hotel Honorata***
Paralia – Miasto tętniące życiem!
23.07-02.08.2018
1 DZIEŃ Wyjazd z Nowego Sącza o godzinie 07:30 (z Krynicy Zdrój o 06:40, z Brzeska o
06:30, z Krosna o 10:00).
2 DZIEŃ Przyjazd do Grecji około godziny 12:00. Zakwaterowanie w hotelu od godz.
16:00. Czas wolny na rozpakowanie bagaży, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja i
nocleg.
3 – 9 DZIEŃ Śniadanie. Pobyt w Grecji. Wypoczynek na plaży, zażywanie kąpieli
morskich i słonecznych. Czas wolny na indywidualne odkrywanie najpiękniejszych
miejsc Grecji, poznawanie kultury tutejszych mieszkańców. Obiadokolacja i nocleg.
10 DZIEŃ Śniadanie, pakowanie bagaży, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd z Grecji w
drogę powrotną do Polski, nocny przejazd.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Grecja to kraj słodkiego lenistwa. To jednak nie znaczy że złapie Cię nuda ! Magiczne miejsce, pełne
greckiej przyrody, śpiewające cykady, regionalna kuchnia i życzliwość tubylców na pewno
spowodują, że w Twojej głowie narodzi się mnóstwo pomysłów...

CENA: 280 eur + 630 zł/os.dorosła
140 eur + 630 zł / dziecko do 11 r. ż ( przy 2 osobach pełnopłatnych)
530 zł dziecko do 5 r. ż ( przy 2 osobach pełnopłatnych)
Rezerwacja do 30.11.2018 -100 zł/os. Dorosła i dziecko do 11 r. ż
Zaliczka 100 zł+100 eur
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w pok. 2,3 os., 8 noclegów, wyżywienie HB
(śniadania i obiadokolacje), w cenę pokoju wliczono: codzienny serwis pokoju,
klimatyzacja, WiFi, pościel, ręczniki (wymiana co 3 dni), transport autokarem (barek,
klimatyzacja, DVD, toaleta), ubezpieczenie KL i NNW.
CENA NIE ZAWIERA: wycieczek fakultatywnych, napoi do obiadokolacji, podateku
pobytowego 1,5 Euro/pokój/dobę, dopłaty do pokoju 1 os. - 200 Euro/os., TFG - 10
zł/os., wyjazdu z innych miejscowości.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
OLIMP
Wyprawa w najwyższe pasmo górskie Grecji, mitycznej siedziby
Zeusa i innych bogów. Pierwszym punktem wyprawy jest wjazd
krętymi serpentynami na wysokość 944 m.n.p.m., skąd rozpościerają się piękne widoki na Olimp i Zatokę Termajską. Odwiedzimy
Litochoro, malownicze miasteczko położone u stóp Olimpu, a potem
przejdziemy wąwozem rzeki Enipeas. Następnie udamy się do
starej, malowniczej wioski położonej na wysokości około 600 m.
n.p.m. gdzie w cieniu dwustuletnich platanów zobaczymy jak
wyglądało życie na Riwierze przed dziesiątkami lat. Na
zakończenie odwiedziny w twierdzy zbudowanej przez krzyżowców.
Cena: 20 EUR/ os.
SALONIKI
Założone w 315 r. p.n.e. przez macedońskiego króla Kassandrosa
liczą sobie ponad 2.300 lat i stanowią okazję do zapoznania się
z wielowiekowym przekrojem historycznym uwiecznionym w
zabytkach tego miasta. Odnaleźć tu można ślady Cycerona,
Apostoła Pawła, Cyryla i Metodego, jak również pozostałości ze
świata antycznego. Orientalny bazar, Łuk Triumfalny Galeriusza,
średniowieczne mury obronne, nadmorski bulwar z Białą Wieżą
oraz przyległym Muzeum Archeologicznym to miejsca, które
pozostawiają niezapomniane wrażenia. Po zwiedzaniu będzie też
okazja do zakupów w licznych sklepach.
Cena: 30 EUR/ os.
METEORY
klasztory w Meteorach są najpopularniejszym miejscem ascezy
i modlitwy w Grecji. Jak głosi legenda, mnich Atanazy wzbił się
na skrzydłach białego orła by zbudować pierwszy monastyr.
Dziś po wielu wiekach możemy podziwiać rezultat ciężkiej
pracy mnichów, niesamowity efekt działań przyrody i moc wiary.
Nad niewielką miejscowością Kalambaka, pomiędzy monumentalnymi skałami znajduje się sześć z 21 zbudowanych klasztorów.
Zapierające dech widoki, monumentalna potęga natury
gwarantują niezapomniane przeżycia.
Cena: 30 EUR/ os.
REJS NA WYSPĘ SKIATHOS ok. 35 EUR/os.
ATENY ok. 45 EUR/os.
DELFY ok. 40 EUR/os
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HOTEL HONORATA ***
Paralia - miejscowość turystyczna położona około 7 km od Katerini stolicy regionu Pieria. To
miejscowość najbardziej znana na Riwierze Olimpijskiej. Piękne miasteczko, które jeszcze na
początku lat osiemdziesiątych XX wieku było wioską rybacką. Nie ma tutaj przemysłu i osiedli
mieszkaniowych. Są tu liczne hotele i pensjonaty, sklepy, restauracje, dyskoteki i piękne złociste
plaże. Wyjątkowo czyste i wiecznie ciepłe morze zaprasza do kąpieli, wodnych szaleństw i
uprawiania sportów wodnych jak windsurfing, jet skiing i parachating. Paralia przyciąga turystów
swą beztroską, gwarem dobiegającym z licznych klubów, kawiarni, szalonych dyskotek i tawern,
które oferują potrawy "prosto z morza". Jest też znakomita bazą wypadową na wycieczki
fakultatywne, by podziwiać najpiękniejsze zabytki starożytnej Hellady i średniowiecznego
Bizancjum lub udać się na zakupy. Pobliskie bazary i sklepy oferują turystom rozmaite towary: ryby,
świeże owoce, wina oraz pamiątki, które będą miłym wspomnieniem z wakacji w Grecji.

Hotel HONORATA***
Hotel położony jest w sercu Riwiery Olimpijskiej w dzielnicy Katerinii - Paralia nad zatoką Morza
Egejskiego, zaledwie 120 metrów od piaszczystej plaży. Oferuje serwis o wysokim standardzie,
podtrzymuje narodowe tradycje greckie jak i sławną polską gościnność.Korzystna lokalizacja
umożliwia szybkie dotarcie do malowniczych tawern i restauracyjek, niezwykle egzotycznych
dyskotek oraz tętniących życiem handlowych uliczek.
Hotel posiada 24 przytulne, eleganckie i funkcjonalne pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe z prywatną
łazienką i balkonem, wyposażone w to wszystko co czyni pobyt w hotelu wygodnym i komfortowym:
klimatyzację, telewizję, DVD, telefon, lodówkę, suszarkę, minibar, sejf, internet.
Personel, sprawny i dyskretny każdego dnia przygotuje dla państwa wyszukane śniadanie z bogatym
wachlarzem dań wliczone w cenę noclegu, codziennie posprząta Państwa pokoje oraz obsłuży
wszystkie Państwa życzenia. Dodatkowo możecie zrelaksować się w eleganckiej, kameralnej
kawiarence z kominkiem, przy dobrej muzyce i aromatycznej kawie czy też oryginalnym drinku
oraz skorzystać z bogato wyposażonej wypożyczalni filmów DVD.
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