Kolonie w Grecji 1790 zł
Termin: 25.07-05.08.2017r.
Leptokaria
HOTEL DAFNI*** - niewielki, rodzinny hotel, położony bezpośrednio przy
promenadzie nadmorskiej w pobliżu centrum miasteczka. Hotel dysponuje pokojami
dwu osobowymi (możliwość dostawki) z WC., łazienką, indywidualną klimatyzacją
(płatna 5€/24h), sprzętem TV-SAT, lodówką. Do Państwa dyspozycji w hotelu
również: restauracja, kawiarnia a przede wszystkim piękna piaszczysta plaża
bezpośrednio przy hotelu.
Wyżywienie: Trzy posiłki dziennie, śniadanie w formie szwedzkiego stołu, lunch (zupa
+ pieczywo) i obiadokolacja (ciepłe danie mięsne z dodatkami) - obsługa kelnerska.
Turnus rozpoczyna się od obiadokolacji i kończy lunchem.
Cena zawiera:

transport komfortowym autokarem (wc,video, klimatyzacja,
barek)
9 noclegów w hotelu*** (zakwaterowanie w pokojach wg opisu)
w y żywienie 3 razy dziennie (śniadanie, lunch i obiadokolacja)
suchy prowiant na drogę powrotną
ubezpieczenie KL i NNW
opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
upominek i dyplom dla każdego uczestnika
gry i konkursy z nagrodami
bogaty program kolonijny
wycieczkę do Litochoro i Olimpu
opiekę rezydenta/przedstawiciela biura
taksę klimatyczną
LITOCHORO + PARK NARODOWY OLIMPU
Dzięki tej wycieczce poznacie Państwo religijne centrum starożytnej Grecji.
Słynną górę bogów Olimp, z najwyższym szczytem w Grecji tj. MITIKAS 2918
m. n.p.m.
- przejedziemy do miasteczka LITOCHORO,
- następnie przespacerujemy się pięknym kanionem rzeki ENIPEAS.
Cena nie zawiera:
opłaty za korzystanie z klimatyzacji
wycieczek fakultatywnych
świadczeń nie wymienionych w ofercie
Wycieczki Fakultatywne: DO WYBORU
SALONIKI 20 € - miasto w północnej Grecji nad Zatoką Salonicką (Morze
Egejskie). Drugie co do wielkości (po Atenach) miasto Grecji. Jednolity zespół

miejski składa się z wielu gmin, formalnie stanowiących oddzielne jednostki
administracyjne. Formalnie, centralna gmina, ta o nazwie Thessaloniki, liczy 385,4
tys. mieszkańców, a cały zespół urbanistyczny Salonik 1,084 mln mieszkańców. Sa
loniki to ośrodek administracyjny największego greckiego regionu Macedonia,
nieoficjalnie nazywany współstolicą (Grecji) lub stolicą Macedonii (Macedonii
Egejskiej). Prężne i z tradycjami centrum naukowo-akademickie, miejsce licznych
kongresów i wystaw międzynarodowych, węzeł transbałkańskich autostrad. Zabytki
Salonik: Biała Wieża, Łuk Galeriusza, Rotunda, Bazylika św. Dymitriusza.
METEORY 30 € +3 € bilet wstępu- Meteory po grecku znaczy dokładnie
”zawieszone w powietrzu’’. W niezwykłej scenerii, na szczytach sterczących pionowo
brył skalnych mieści się zespół 24 klasztorów Meteora, zaliczanych do
najcenniejszych zabytków sztuki bizantyjskiej przełomu XIV i XV wieku. To potężne
centrum ortodoksyjnego kościoła. Od XI w. Meteory uważane są za obraz wielkości
Boga. Wznoszą się jako skalisty las w Grecji, na równinie Tesalskiej, blisko miasta
Kalambaka. Tam mnisi wyrabiają sobie cnotę posłuszeństwa, próbują się odzwyczaić
od swoich nawyków.
ATENY (40€ + 28€ bilety wstępów) - stolica i największe miasto Grecji. Jeden z
najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej. Do
najważniejszych zabytków Aten należą: zespół architektoniczny Akropolu, Agora
Rzymska i Grecka, Świątynia Zeusa, Luk Hadriana, Muzeum Ateńskie, Wieża
Wiatrów, itd.
DELFY (40€) – obecnie Kastri, w starożytności miasto greckie, miejsce słynnej
wyroczni Apollina, położone w Fokidzie u stóp Parnasu. Centrum Amfiktionii
Delfickiej. Miasto zamieszkiwali w większości drobni przekupnie i handlarze
dewocjonaliami. Wielki wpływ polityczny wyroczni delfickiej i płynące z niej dochody
stały się przyczyną licznych wojen prowadzonych na tym terenie.

