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GRECJA
RIWIERA OLIMPIJSKA
Leptokaria

leży u podnóży słynnego Olimpu na Riwierze Olimpijskiej. Obfituje
w ogromną ilość restauracji, barów oraz dyskotek. W okolicy istnieje mnóstwo ciekawych szlaków
turystycznych, które powiodą w niezapomnianą podróż po najbardziej uroczych zakątkach regionu. Piękne
wybrzeże, krystaliczne morze, rozległa plaża, urokliwe zatoczki oraz bogata infrastruktura turystyczna
sprawiają, że pobyt w tym miejscu dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.
Obóz młodzieżowy wiek od 12 lat
Czas trwania: 02.07.-13.07.2022r. (12 dni) (9 noclegów w Grecji)
Cena:2 190,00 zł/os. (przy zapisie zaliczka 500 zł)
Cena zawiera:
- przejazd autokarem klasy Lux
podczas podróży nieodpłatnie dostępny wrzątek; kawa,
herbata,zupy i dania instant we własnym zakresie
- zwiedzanie wg programu9 noclegów w apartamentach
- wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji
- opieka rezydenta i wykwalifikowanej kadry wychowawczej
- ubezpieczenie KL, NNW (Signal Iduna)
- miejscowa opieka medyczna
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz
Pomcniczy;
- podatek VAT
Dodatkowo płatne:
- wycieczki fakultatywne
- opłata klimatyczna i administracyjna w Grecji 15
euro/osoba.
- obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 20 euro
pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu na poczet
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w
obiekcie (kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu
pokoi)
- klimatyzacja w pokojach w cenie 5 euro/pokój za dzień,
- prowiant na drogę powrotną dla chętnych 4 euro/os.
Zakwaterowanie w Hotelu Galaxy położonym w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. Pokoje 3 4 osobowe z łazienkami, TV, balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp. W hotelu znajduje się
restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-Fi oraz basen do dyspozycji gości. Hotel Galaxy położny
jest w przytulnym i przyjaznym otoczeniu, pozwalającym poczuć grecką gościnność. Bliskość plaży,
niebieska śródziemnomorska woda, pozwalają cieszyć się wyjątkowym wypoczynkiem. Wyżywienie: 3
posiłki dziennie - kuchnia grecka (pierwszy posiłek w dniu przyjazdu - kolacja, w dniu wyjazdu - obiad)

Program ramowy:
Dzień 1- wyjazd z Siedlec w godzinach porannych. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry, Sęrbię,
Macedonię, Grecję.
Dzień 2 - przyjazd w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne,
wieczorny spacer plażą
Dzień 3-10 – realizacja programu:
 Bogaty program animacyjny – słodkie lenistwo, czyli kąpiele słoneczne i morskie, rzutki, tańce,
karaoke, dyskoteki.
 Spacery do Leptokarii -w centrum miasteczka znajduję się mały ryneczek z parkiem, sklepikami,
tawernami i pamiątką przeszłości - starochrześcijańską bazyliką.
 Wyjście na regionalny targ
 Gry i zabawy na plaży – siatkówka plażowa, piłka wodna.
 Quiz o Grecji „Baw się razem z nami
11 dzień – śniadanie, wykwaterowanie i złożenie bagażu w autokarze. Pobranie prowiantu na drogę
powrotną. Lunch przed wyjazdem. Wyjazd ok. godziny 14.00
12 dzień – przyjazd do Polski w godzinach nocnych.
Zabierz ze sobą:
 DOWÓD LUB PASZPORT(ważny minimum 3 miesiące w dniu powrotu)
 kieszonkowe ok. 100 euro
 leki przyjmowane na stałe
Zapisy odbywają się przez stronę internetową Biura.
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 500 zł (równoznaczna z rezerwacją)
Opłatę za turnus można wpłacić w ratach ALIOR BANK O/Siedlce na konto:
PHU Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Wycieczka do Aten-jednodniowa wycieczka do Aten pozwala
odkryć starożytną część Grecji. W programie zwiedzania: port
Pireus, stadion Kalimarmaro (miejsce pierwszych Igrzysk
Olimpijskich), Pałac Prezydencki, Park Zapion, słupy świątyni
Zeusa,Łuk Hadriana, Aeropag, z którego podziwiać można Ateny
oraz Akropol. W trakcie wycieczki przespacerujemy się
postarożytnej Agorze greckiej i rzymskiej, gdzie dawniej odbywały
się targi, oraz po najstarszej dzielnicy Plaka. Odwiedzimy również
Parlament, gdzie znajduje się słynny Pomnik Nieznanego Żołnierza.
Na koniec zobaczymy uroczystą zmianę warty (niezapomniana
atrakcja!). W drodze powrotnej zatrzymamy się w Termopilach
przy pomniku Leonidasa. Cena: 45eur/os.
Wycieczka do Meteorów i Wąwozu Tempe. Klasztory
w Meteorach są najpopularniejszym miejscem ascezy i modlitwy
w Grecji. Zwiedzimynajbardziej znany klasztor powstały w XI w.
p.n.e. Wizyta w pracowni IKON. Wrażenia niezapomniane
chociażby ze względu na lokalizację. Wąwóz Tempe, ciągnący się
ponad 10 km o wysokich, sięgających miejscami 500 metrów
wysokości, urwistych brzegach. Starożytni poeci opisywali wąwóz
jako ulubiony zakątek Apolla - boga piękna, światła, życia, śmierci,
muzyki, wróżb, , prawa, porządku, patrona sztuki i liryki .
Malownicza kraina pojawia się też w twórczości poetyckiej autorów
starożytnego Rzymu, m.in. Horacego, Owidiusza i Wergiliusza. Mit
głosi, że dolina powstała w wyniku kłótni Zeusa z Posejdonem.
Zeus cisnął gromem, który wyrwał głęboki wąwóz między
masywem Olimpu, a górami Ossa, zaś Posejdon rzucił trójzębem
i trysnęła woda, tworząc rzekę Pinios. Wąwóz Tempe słynie z
wkomponowanego w masyw górski Sanktuarium św. Paraskewi,
do którego prowadzą wąska ścieżka i wiszący most. Grecka święta –
Paraskewi. przedstawiana jest z oczami na tacy, ponieważ zmarła
śmiercią męczeńską, wyłupiając sobie oczy. Dlatego też jest
czczona jako patronka niewidomych i chorych dotkniętych
chorobami oczu. Sanktuarium jest malutkie, zdobione przepięknymi
bizantyjskimi malowidłami, a mnóstwo zapalonych przez wiernych
świec tworzy niezwykle religijny, podniosły nastrój. Tuż przy
kościółku znajdują się dwa mityczne źródła:
źródełko nimfy Dafne - według legend i przesądów woda z tego
źródełka dobrze wpływa na wzrok
źródełko Afrodyty–w którym Afrodyta kąpała się przed
spotkaniami z Adonisem. Według mitologii, woda ma magiczną
moc, przywracającą młodość i zapewniającą szczęście w miłości.
Cena 25euro/os.( opłata za wejście do klasztoru–3 euro)
i spirytualnycharaktermiejsca

Stoki Olimpu - Idealna okazja dla miłośników górskich wędrówek,
aby poczuć potęgę starożytnych bogów, sprawujących swe rządy
z najwyższego masywu w Grecji–pasma Olimpu, znajdującego się
pomiędzy dolinami rzek Pinios i Aliakmon nad zatoką Salonicką
z najwyższym szczytem Mytikas 2917m uważanym za tron Zeusa.
Malownicze widoki oraz zbocza porośnięte różnorodną roślinnością
śródziemnomorską gwarantują zapierające dech w piersiach widoki
jak chociażby ukryte wśród skał źródełka. W programie wycieczki
wędrówka przez Park Narodowy Olimpu, przejście przez piękne
miasteczko górskie Litochoro, a następnie przez Kanion rzeki
Enipea aż do źródełka Afrodyty, pole magnetyczne sprawiające, że
autobusy jadą same pod górę oraz urocza stara wioska
PaliosPantalejmon, w której czas się zatrzymał i gdzie olbrzymi
platanswoimikonarami stwarza dach dla miejscowych kawiarenek. –
cena 20euro/os.
Wycieczka na Skiathos - jednodniowy rejs po zatoce Pagastyckiej
i otwartym morzu Egejskim. Będą Państwo mieli okazję zobaczyć
półwysep Pilion oraz wspaniałą wyspę Skiathos. Podczas rejsu
chętni będą mogli wykąpać się w krystalicznych wodach przy jednej
z najpiękniejszych plaż Europy Kukunaries – cena 35 euro/os.

Ceny wycieczek są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

