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RIWIERA OLIMPIJSKA, SKIATHOS, METEORY, BUDAPESZT 

 

 

Grecja jest krainą pełną słońca, uroku i spokoju. To kraj mitów o starożytnych bogach  i herosach, miejsce narodzin 
demokracji, poezji, filozofii i igrzysk olimpijskich, kolebka naszej europejskiej cywilizacji. Właśnie  tutaj, na masywie 
Olimpu siedzibę mieli starożytni bogowie. Właśnie stąd wywodzą się filozofowie, kształtujący naszą kulturę.  Ciepłe 
morze i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Zapewne, u stóp Olimpu usłyszycie szepty herosów 
i poczujecie, że jesteście u źródeł greckich legend… 

Terminy    02.07-12.07.2016    09.07-19.07.2016    16.07-26.07.2016    23.07-02.08.2016 

 
 
 
 
Zakwaterowanie                                                                                           

Hotel NAYSIKA w Litochoro Plaza, pokoje 4,5-osobowe z łazienkami i ręcznikami (ręczniki plażowe 
we własnym zakresie), klimatyzacją sterowaną indywidualnie. Położony około 300 m od morza.  
Plaża hotelowa, leżaki, parasole. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy, 
duży ogród, boisko do siatkówki, bezpłatne WiFi, salon wypoczynkowy. 
Podczas noclegów tranzytowych hostele. 

Wyżywienie 

3 posiłki dziennie w formie bufetu podczas pobytu w Grecji, pierwszym posiłkiem w Grecji będzie obiad 
w porze kolacji, ostatnim kolacja. Napoje dostępne cały dzień. Wyżywienie w pozostałe dni wg 
programu. 

Transport 
Wygodny, klimatyzowany autokar z Poznania, zbiórka o godz. 6.45 Pl. Mickiewicza – przystanek autobusowy,  
ul. Św. Marcin. Planowany wyjazd godz. 7.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię. 
Wyjazdy z pozostałych miast oraz połączenia antenowe ( realizowane autobusem, busem lub PKP pod opieką 
konwojenta przy min. 8 osobach)  w szczegółowym rozkładzie jazdy na stronie  www.skipper.poznan.pl  

Program pobytu 

Dzień 1: wyjazd z Polski,  przejazd do Słowacji, dalszy przejazd w kierunku granicy serbskiej, nocleg tranzytowy w Hotelu 

w Suboticy 
Dzień 2: śniadanie, wyjazd z hotelu , przejazd przez  Serbię, Macedonię do Grecji, zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze 

kolacji, nocleg,  
Dzień 3 - 9: wypoczynek i realizacja programu: 
- wycieczka do Litochoro: wędrówka przez Park Narodowy Olimpu, przejście przez  malownicze miasteczko górskie 

Litochoro, a następnie rekreacyjny spacer kanionem rzeki  Enipeas aż do Wodospadów Withos, podziwianie najwyższego 
szczytu - Mytikas (2917 m n.p.m.) uważanego za tron Zeusa, 
- całodniowy rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę Skiathos. Na pokładzie tańczymy ZORBĘ. Może uda się 

wykonać piękną fotkę z częstymi gośćmi tych wód - delfinami? 
- wycieczka do ogromnego, wodnego parku Waterland, położonego tuż obok Salonik. Wyposażony w liczne zjeżdżalnie 

wodne, baseny „dziką rzekę” i wiele innych atrakcji przyciąga rocznie blisko 3 miliony odwiedzających, 
- wycieczka do Lasu Meteorów - malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego skalistego krajobrazu, wizyta w wytwórni 

ikon, 
- mini Olimpiada Sportowa na wesoło, 
- nauka tańca Sirtaki - potocznie zwanego przez nas zorbą, 

- wypoczynek nad morzem, 
- program animacyjny, zajęcia sportowe, 
- dyskoteki, 
 Dzień 9: wykwaterowanie z hotelu, wyjazd po kolacji, ok. godz. 20, nocny przejazd przez Macedonię i Serbię,  
Dzień 10: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Plac św. 
Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół p.w. NMP, Wzgórze Gellerta, Cytadela; pobyt na basenach termalnych, obiadokolacja 

w Budapeszcie, nocny przejazd do Polski, 
Dzień 11:  przyjazd do Polski, zakończenie obozu. 
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Świadczenia zawarte w cenie: 
- transport autokarem   
- 8 noclegów (1 nocleg tranzytowy, 7 noclegów w Grecji) 
- wyżywienie  
- opieka doświadczonej kadry pedagogicznej 
- opieka medyczna 
- realizacja programu 
- ubezpieczenie KL 15000 Euro,  NNW 2500 Euro i bagaż 200 Euro – TUiR AXA. 
 
Cena nie zawiera 
- obligatoryjnej dopłaty do wydatków programowych  (wstępy m.in. rejs statkiem na Skiathos, Waterland  
  koło Salonik,  baseny termalne w Budapeszcie, przewodnicy, opłaty graniczne)   75 euro 
- opłat za propozycje fakultatywne  
- gwarancja niezmienności ceny bez względu na ew. wzrost cen paliw i kursów walut  80 zł (gwarancję można wykupić 

najpóźniej do 3 dni od podpisania umowy) 

 
Propozycje fakultatywne 
realizowane przy min. 10 uczestnikach (deklarację uczestnictwa w propozycji fakultatywnej należy zgłosić przy 
podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu)  
- Ateny - największy grecki port Pireus, Stadion Olimpijski, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana, Akropol, 
ruiny Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska, zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W drodze 
powrotnej Termopile - miejsce słynnej bitwy Greków z Persami. Koszt wycieczki od osoby 45 euro 
- 20 godzin nauki jęz. angielskiego - zajęcia organizowane przez szkołę języka angielskiego Angielski.pl. Koszt 
zajęć  200 zł 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży „SKIPPER” Poznań ul. Św. Marcin 29/4 tel.61 661 33 34, 61 851 95 93 


