OFERTA GRUPOWA

GRECJA
zwiedzanie + wypoczynek

1 dzień - WYJAZD Z POLSKI
Wyjazd z Polski w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię
2 dzień - PRZYJAZD DO GRECJI / PARALIA
Przyjazd do Grecji/Parali w południe, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - METEORY
Po śniadaniu przejazd na Meteory – słynnych bizantyjskich klasztorów, zbudowanych przez mnichów na przypominających maczugi
skałach. Konieczny skromny strój – przykryte ramiona, panie - długie spódnice, panowie – długie spodnie. Po zwiedzaniu wizyta w
pracowni ikon bizantyjskich. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4 dzień - RIWIERA OLIMPIJSKA/PARALIA
Śniadanie, całodzienny wypoczynek i plażowanie nad Morzem Egejskim, obiadokolacja, nocleg..
5 dzień - ATENY
Ok. godz. 2:00 w nocy wyjazd w kierunku Aten. Ok. godz. 8:00 spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Akropolu, Parlamentu zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, następnie spacer po Place – rozrywkowej dzielnicy Aten, czas wolny na obiad i
zakup pamiątek. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Parali na nocleg. (śniadanie pakowane na wynos).
6 dzień - OLIMP – WIECZÓR GRECKI
Po śniadaniu przejazd do górskiego miasteczka Litochoro leżącego u stóp Olimpu. Rekreacyjny spacer po wąskich, malowniczych
uliczkach miasteczka. Wieczorem realizacja programu „WIECZÓR GRECKI” – uroczysta kolacja przy winie i muzyce na żywo. Podczas
wieczoru wystąpi grupa folklorystyczna prezentująca tańce greckie przy żywej muzyce buzuki
7 dzień - RIWIERA OLIMPIJSKA/PARALIA
Śniadanie, całodzienny wypoczynek i plażowanie nad Morzem Egejskim, obiadokolacja, nocleg. Opcjonalnie: rejs na wyspę Skiathos.
W programie zabawa i tańce z kapitanem na statku, Pobyt m.in. na plaży Kukunaries zwana „złotą plażą” - najładniejszą w Grecji,
plażowanie i kąpiele morskie oraz czas wolny na wyspie. Powrót do Parali wieczorem, na obiadokolację i nocleg.
8 dzień - WYJAZD Z GRECJI
Po śniadaniu wyjazd z Grecji, przejazd przez Macedonię i Serbię, po drodze krótkie postoje. Nocny przejazd do kraju.
9 dzień - PRZYJAZD DO POLSKI
Przejazd przez Węgry I Słowację. Przyjazd do Polski około południa.
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OFERTA GRUPOWA

HOTEL HONORATA***
blisko plaży * wyśmienite jedzenie * rodzinna atmosfera

Położenie: hotel Honorata usytuowany jest w centrum miejscowość Paralia na Riwierze Olimpijskiej, 120 metrów od
plaży. W pobliżu hotelu sklepy, kawiarnie, restauracje, dyskoteki.
Hotel: Hotel oferuje serwis o wysokim standardzie, podtrzymuje narodowe tradycje greckie i sławną polską gościnność.
Pokoje: 2,3-osobowe, w każdym znajduje się łazienka z prysznicem, klimatyzacją, suszarką do włosów; TV, lodówką,
telefon, sejf, free Wi-Fi.
Kuchnia: kuchnia śródziemnomorska, śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje - serwowane.

Termin: czerwiec lub wrzesień / 9 dni / 6 noclegów w hotelu
Cena: 1800 PLN / os.
przy 40 osobach płacących
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w hotelu Honorata, wyżywienie (6 śniadań, 6
obiadokolacji), wieczór grecki, program zwiedzania, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, opieka pilota,
Cena nie zawiera: Bilety wstępu (Meteory – 3 EUR, Akropol w Atenach – 20 EUR, rejs na Skiathos – ok. 40 EUR), Lokalni
przewodnicy: Ateny i Meteory – 5 EUR/os., napojów do obiadokolacji.
Uwagi:
Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania
Na przejazd wymagany jest dowód osobisty lub paszport

UWAGA! Cena może ulec zmianie ze względu na wahania kursu EURO.
Kalkulacja przy kursie EURO z dnia 16.12.2016 r. 1 EUR – 4,50
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