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12 dniowy OBÓZ MŁODZIEŻOWY (12 – 18 lat) 
 
Zapraszamy do Grecji na niezapomniane wakacje w krainie bogów !!! Grecja to połączenie pięknej 

baśni i równie pięknej rzeczywistości – złoty piasek, błękitne, ciepłe i czyste morze oraz najpiękniejsze 

plaże Riwiery Olimpijskiej.  
 

TERMIN:                                      05.07 – 16.07. 2014 

MIEJSCE POBYTU:                     Olimpic Beach – Riwiera Olimpijska 
ZAKWATEROWANIE:           Hotel El Greco Beach - Oferujący widoki na 

Zatokę Termajską hotel El Greco Beach położony jest w pierwszej linii brzegowej, 

bezpośrednio przy plaży. Na plaży dostępne są bezpłatne leżaki i parasole. Do 

dyspozycji Gości jest kawiarnia-bar oraz pokoje i apartamenty z umeblowanym 

balkonem, z którego roztacza się boczny lub bezpośredni widok na morze. 

Klimatyzowane pokoje 3 i 4 osobowe. (klimatyzacja płatna dodatkowo 

4eur/dzień/pokój). Każdy pokój posiada lodówkę, TV SAT i własną toaletę (łazienka z 

prysznicem). W pomieszczeniach ogólnodostępnych można bezpłatnie korzystać z 

bezprzewodowego dostępu do Internetu. Od sklepów, restauracji i minimarketu 

dzieli obiekt nie więcej niż 20 metrów.  
WYŻYWIENIE:                           3 posiłki dziennie: śniadanie (bufet), lunch 

                                                    i kolacja (serwowane) 

TRANSPORT:                               autokar  
 

PROGRAM RAMOWY:             
Dzień 1 - Wyjazd z Lublina w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, 
Macedonię. Nocny przejazd.  
Dzień 2 - Przyjazd do Grecji na miejsce pobytu w godzinach popołudniowych.  Zakwaterowanie w 
hotelu. Spotkanie informacyjne uczestników z wychowawcami, kierownikiem i rezydentem. 
Pierwszy posiłek – obiadokolacja. 
Dzień 2 - 10 - Pobyt wypoczynkowy i rekreacyjny – realizacja programu obozu.  

2 wycieczki wliczone w cen ę – METEORY i OLIMP !!! 
Ponadto możliwość korzystania z dodatkowych wycieczek fakultatywnych. 
Dzień 11 – Po śniadaniu wykwaterowanie z ośrodka. Suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd w 
kierunku Polski. Nocny przejazd. 
Dzień 12 – Powrót na miejsce w godzinach popołudniowych/wieczornych.  
 

                                                   1.690,00 PLN /43 uczestników;  
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W PROGRAMIE:  
- plażowanie oraz kąpiele morskie i słoneczne (plaża w Olimpic Beach  

oznaczona błękitną flagą) 

- wycieczka na METEORY oraz wycieczka na OLIMP (w cenie!!!) 
-  wycieczki piesze po okolicy,     

- gry i zabawy integracyjne, 

- dyskoteki (wstęp płatny dodatkowo ok. 5 Eur),  

- rozgrywki sportowe i zabawy rekreacyjne, 

- konkursy z nagrodami 

 

CENA ZAWIERA: 
- transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, cafe-bar, WC, DVD) 

- zakwaterowanie: 9 noclegów w pokojach 3, 4 osobowych w hotelu El Greco 

- wyżywienie: 9 śniadań, 9 lunchy, 9 obiadokolacji + suchy prowiant na drogę powrotną do Polski 

- opiekę kadry pedagogicznej (kierownika i wychowawców) oraz rezydenta na miejscu 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- bogaty program pobytu – wycieczki na Meteory i Olimp –  

     wliczone w cenę 

CENA NIE ZAWIERA:  
       -     opłaty za klimatyzację w hotelu (4 eur/dzień/pokój)  

       -     wycieczek fakultatywnych 

       -     wyżywienia na trasie przejazdu do Grecji 

 

INFORMACJE DODATKOWE:  
• obowiązkowy depozyt 15 € - przy zakwaterowaniu od Uczestników pobierana jest kaucja w 

wysokości 15 €/os. (podlega zwrotowi pod warunkiem braku szkód) 

• Dokumenty - obowiązkowy paszport lub dowód tymczasowy (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) i legitymacja szkolna; zalecane posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego EKUZ 

• Każdy Uczestnik powinien na 2 tyg. przed terminem wyjazdu dostarczyć do biura Organizatora 

wypełnioną i podpisaną  Kartę Uczestnika Obozu oraz Regulamin obozu 

• Wyposażenie: letnie nakrycie głowy, krem z wysokim filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, 

strój kąpielowy, przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy, ręcznik plażowy, wygodne obuwie do 

pieszych wycieczek i plecak, strój sportowy 

• możliwość wyjścia na dyskotekę powyżej 16 roku życia, dodatkowo płatne (ok. 5 €) 

• program ramowy i plan dnia mogą podlegać modyfikacjom wprowadzonym przez kierownika obozu 


