
                    

                     Grecja wczasy 
                      Termin: 03-12.07.2017 

            HONORUJEMY BYDGOSKĄ KARTĘ SENIORA 60 + 

Zakwaterowanie:
Hotel  Souita****  położony  w miejscowości Paralia Pierias, w odległości zaledwie 5 km od kurortu
Katerini.
Do dyspozycji gości:
Pokoje wyposażone w łazienkę, suszarkę do włosów, telefon, telewizję, klimatyzację oraz balkon.
Wyżywienie:
tranzyty: śniadania w formie bufetu.                                                                                                             
W hotelu w Grecji: śniadania w formie bufetu w hotelu. Obiadokolacje w pobliskiej tavernie w formie: 
danie główne serwowane, bufet sałatkowy, deser, woda. Na  śniadanie bądź obiadokolację prowiantową 
składa się zawsze ilość produktów (paczka) za równowartość posiłku.
Program ramowy:
 Dzień: 1
Wyjazdy: Tuchola (02.00), Koronowo (03.00), Bydgoszcz (03.40). Przejazd non-stop do Serbii. Na 
trasie postoje.  Przyjazd na zakwaterowanie do hotelu w Novym Sadzie (Serbia) około 20.00. 
Odpoczynek. Czas wolny (posiłek we własnym zakresie). Nocleg.    
Dzień 2 :
Śniadanie, wykwaterowanie i o godz. 7.00  dalszy przejazd do Grecji. Przyjazd w godzinach 
popołudniowych na zakwaterowanie do hotelu położonego w Parali Korinos na Riwierze Olimpijskiej. 
Obiadokolacja, czas do dyspozycji grupy. Nocleg.   
Dzień 3 – 8:
Rekreacja  i wypoczynek  ( w trakcie  realizowane wycieczk fakultatywnych)                                     
-Kalambaka- na zwiedzanie Meteorów – bizantyjskich klasztorów, zbudowanych przez  mnichów na  
niedostępnych skałach. Dodatkowo wizyta w pracowni ikon bizantyjskich        koszt: 23 euro                 
Masyw Olimpu oraz  wąwóz rzeki Enipeas –     koszt: 15 euro                                                               
-  Ateny, gdzie zobaczymy wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu - Świątynię Ateny 
Partenos , monumentalną bramę Propyleje, Świątynię Ateny Nike oraz Erechtejon ze słynnym 
krużgankiem, Odeon Herodosa Attyka, Wieżę Wiatrów, Świątynię Zeusa oraz stadion zrekonstruowany 
Kali Marmaro, na którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie –   koszt: 43 euro           
„wieczorek grecki” - impreza rozrywkowa taneczna z winem i kolacją –       
 koszt: od 15 do 25 euro                                                                                                                               
- Saloniki , gdzie zobaczymy m.in: Białą Wieżę, mury obronne, Łuk i Mauzoleum Galeriusza, Kościół 
Św. Dimitrosa, stare miasto, Forum Rzymskie (wycieczka zawarta w cenie wczasów).
Dzień 8:
 Śniadanie. Wykwaterowanie do godz. 10.00. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do hotelu w Novym 
Sadzie około 19.00-20.00. Czas wolny (posiłek we własnym zakresie). Nocleg.  
Dzień 9:
 Śniadanie o godz. 6.00. Wyjazd do Polski. Na trasie w Polsce obiadokolacja.  
Dzień 10:
Przyjazd na miejsce zbiórki Bydgoszcz (01.40), Koronowo (02.20), Tuchola (03.20).
                                                                                                                                                                       
Cena:  1790zł/ os
 Cena zawiera:
- Transport autokarem o podwyższonym standardzie ( dvd, barek, dvd)
-  2 noclegi w hotelu *** w Serbi , 6 noclegów w hotelu w Grecji w pokojach 2,3 os z pełnym węzłem
sanitarnym 
- wyżywienie  (8 śniadań , 7 obiadokolacji)
- opiekę pilota na całej trasie 
- opiekę rezydenta w hotelach 
-klimatyzację w pokojach hotelowych 
- wycieczkę do Salonik
-  ubezpieczenie NNW, KL 
Cena nie zawiera:
- wycieczek fakultatywnych według oferty 

Uwaga:  koszt wycieczek fakultatywnych zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, usługę 
przewodnika lokalnego, ubezpieczenie podczas podróży, realizację programu zwiedzania, bilety 
wstępów (Meteory i Masyw Olimpu).                                                                                                        
Na wyjazd wystarczy posiadać dowód osobisty.
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