
 

 

12 – dniowy LETNI OBÓZ  

w terminie 9.07-20.07 2016  

Koszt obozu 1695, 00 zł 
Zapraszamy młodzież i rodziny oraz osoby dorosłe  
 

w cenie obozu !!!  METEORY – OLIMP – DION – THESSALONIKI  

PARALIA - ALIKIES(kąpiele błotne) 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL**** „ORFEAS BLUE RESORT” 
RIWIERA OLIMPIJSKA - w  PARALIA KORINU 

Obiekt całkowicie odnowiony i oddany do użytku  w 2007 roku, usytuowany  

w spokojnej okolicy przy plaży. Pokoje dwupoziomowe 2+2  lub 2 + 3 osobowe, 

wyposażone w łazienkę, suszarkę do włosów, telefon, WiFi, radio, telewizję 

satelitarną, klimatyzację, mini bar, sejf oraz balkon z pięknym widokiem na morze. 

Do dyspozycji gości:  basen, parasole i leżaki przy basenie,  Beach bar, kort tenisowy, boisko do piłki 

nożnej, boisko do siatkówki, siatkówka plażowa, plac zabaw dla dzieci, mini teatr.   
 

POŁOŻENIE:  RIWIERA OLIMPIJSKA – 70  kilometrowe wybrzeże Zatoki Termajskiej Morza 

Egejskiego, położone we wschodniej części Grecji. Kraina bogów i muz, rozciągająca się u stóp mitycznego 

Olimpu, która łączy w sobie krajobraz niekończących się złotych plaż, czystego morza oraz wysokich gór, 

będących-jak głosi Mitologia- siedzibą XII bogów olimpijskich,  

WYŻYWIENIE : całodzienne w formie bufetu,   

TRANSPORT : AUTOKAR o podwyższonym standardzie  (barek, video, 

klimatyzacja, wc )   

   RAMOWY  PROGRAM:  
 

1 – dzień:  wyjazd z Polski w godzinach porannych. Zbiórka w Niemcach przy 

restauracji Piastowska ul. Różana.  Przejazd autokaru przez Słowację, Węgry, 

Serbię, Macedonię do Grecji. 

2 – dzień:  przyjazd do Hotelu w godzinach południowych, zakwaterowanie, pierwszy posiłek 

obiadokolacja. 

2 – 10 dzień:  wypoczynek na Riwierze Olimpijskiej oraz realizacja bogatego programu pobytu. 

11 – dzień:  ostatni posiłek śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, zaopatrzenie w suchy prowiant, 

wyjazd do Polski, przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację .  

12 – dzień:  powrót na miejsce wyjazdu w godzinach południowych. 

 

 

METEORY – KLASZTORY ZAWIESZONE W POWIETRZU; 

Przejazd przez Dolinę Tembi w stronę Kalambaki. Zwiedzimy jeden z sześciu 

zachowanych monastyrów. W drodze powrotnej postój w Dolinie Tembi przy 

cudownym źródle oraz cerkiewce z cudowną ikoną Św. Paraskiewy. 
 

OLIMP, PRZEŁOM  RZEKI ENIPEAS oraz  PALEO PANTELEIMONAS; 
- przejazd do punktu widokowego na wysokość 940 m n.p.m. skąd roztacza się widok na najwyższy szczyt 

masywu Olimpu – Mytikas. Przejazd do Litochoro - górskiej miejscowości i spacer 

przełomem rzeki Enipeas do marmurowych wanien Afrodyty.  
 

THESSALONIKI -  „by night”  

objazd miasta, postój w najwyższej części murów obronnych skąd można podziwiać 

panoramę miasta. Zobaczymy m.in. bizantyjskie cerkwie, łaźnie tureckie, targ 

modiano. 

PARALIA - największy kurort Riwiery Olimpijskiej. Urokliwy port rybacki, pełen 

kolorowych łódek i jachtów, mola usypane z kamieni - zapewniają niezapomniane widoki.   



Wycieczka do Alikies – (naturalne SPA) – kąpiele błotne  ... nektar i ambrozja bogów Olimpu oraz 

naturalna solanka, skorzystanie z kąpieli błotnych, które wpływają dodatnio na schorzenia reumatyczne, 

dermatologiczne i ginekologiczne.  

DION– ruiny starożytnego miasta i jeden z najbardziej znanych obszarów archeologicznych Grecji. Dion 

był najważniejszym ośrodkiem religijnym i kulturalnym starożytnej Macedonii.  

W  PROGRAMIE  PONADTO : 
- wycieczki do uroczych miejscowości turystycznych  OLIMPIC BEACH, obdarzonych przez naturę 

magicznym pięknem, z szerokimi piaszczystymi plażami i niezwykłym widokiem na Olimp,                                                          
- tradycyjnie plażowanie i kąpiele morskie , 

- dyskoteki,  
- koncerty i udział w międzynarodowych spotkaniach  integracyjnych (jeżeli w tym czasie się odbywają), 

- rozgrywki sportowe i zabawy rekreacyjne itp.  

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WYCIECZKACH FAKULTATYWNYCH : 
 

ATENY (z przewodnikiem) – „serce Grecji”, Akropol, Partenon, Erechtejon, 

Świątynia Nike, Propyleje, Teatr Dionizosa, starożytna Agora, ruiny Forum 

Rzymskiego, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana.  

Cena wycieczki ;  155,00 PLN.REJS NA SKIATHOS – trasa 

wycieczki prowadzi wzdłuż półwyspu Pelion – mitycznej krainy 

centaurów oraz wyspy Eubea, drugiej pod względem wielkości wyspy greckiej, a na 

pokładzie statku wszystkich zabawiać będzie kapitan, przy lokalnej muzyce z 

regionalnymi tańcami, licznymi zabawami i nauką słynnego tańca ZORBA.W czasie 

rejsu będziemy na plaży KOKUNARIES  (jednej z najpiękniejszych w Grecji) , gdzie będzie czas na kąpiele 

w lazurowych wodach zatoki. Cena rejsu + dojazd + zwiedzanie ; 125,00 PLN             
CENA OBEJMUJE: 

- zakwaterowanie w Hotelu **** (9 noclegów) w apartamentach dwupoziomowych (2 oddzielne 

   pokoje) w układzie 2+2  lub 2+3  osobowych, z pojedynczymi łóżkami, TV Sat, łazienką,  

   balkonem, telefonem, WiFi, radio, KLIMATYZACJA, suszarka do włosów,                                                                                                

- całodzienne wyżywienie: kuchnia grecka i europejska - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, 

  (pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu wyjazdu + suchy  

   prowiant na drogę powrotną do Polski), 

- gorącą herbatę na trasie przejazdu  z barku autokarowego (wg potrzeb), 

- transport autokarem na całej trasie i na wycieczki,  

- wycieczki autokarowe plus bilety wstępu na  Meteory (jeden klasztor),Olimp, Thessaloniki, Dion, 

Alikies 

- korzystanie ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego i pomieszczeń w hotelu, 

- opiekę pedagogiczną i opiekę medyczną,  

- opiekę ratownika na plaży,  

- ubezpieczenie NNW i KL poza granicami kraju.                                                                                                                                

UWAGA ! – na dodatkowe ciepłe posiłki na trasie przejazdu należy posiadać ok. 

10/20 EUR 

Cena nie obejmuje- płatnych imprez fakultatywnych organizowanych przez Hotel i na życzenie 

uczestników - dyskotek poza hotelem - dodatkowo płatnych dla osób, które ukończyły 16 lat (ok.5 EUR 

wstęp)- całodziennych wycieczek fakultatywnych 
 

UWAGA !!! - OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE PASZPORTU lub DOWODU OSOBISTEGO, 

 należy zabrać także legitymację szkolną, 

- zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ  
 

- konieczne jest nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, stroje kąpielowe, bielizna 

lekka, przewiewna, pozbawiona sztucznych włókien, prowiant na drogę powrotną na trasie przejazdu nie 

stanowi głównego wyżywienia, należy zabrać dodatkowe kieszonkowe na posiłki i napoje w trakcie podróży 

(w jedną i drugą stronę  posiłki we własnym zakresie) 

ORGANIZATOR :  Akcja Katolicka  oddział w Niemcach  z firmą z STANPOL  

21-010  Łęczna , ul. Stefanii Pawlak 3 tel./fax 81 752 15 75 

Wpłaty i zaliczka 200 zł do 15.05.2016 roku, pozostałą kwotę do 20.06.2016 rok u organizatora lub na konto:  

Nr  13 1020 3147 0000 8102 0052 8323  z dopiskiem Grecja I turnus 

Zapisy i informacjie:  Tadeusz Nowak 502234380, tadzik40@op.pl  Magdalena Kasperek 605393103, 

Iwona Blicharz 509548219  lub w biurze w Łęcznej 

mailto:tadzik40@op.pl

