
 

 

 

 

12 – dniowy LETNI OBÓZ dla MŁODZIEŻY 

Wypoczynek nad morzem               

w komfortowym Hotelu **** 

- noclegi w miejscach wycieczek KALAMBAKA (Meteory) i THESALONIKI 

Termin; 01.07 - 12.07.2019 ( nr imprezy GRE12/0107/19 ) 
 

w cenie obozu wycieczki !!!  ; 
 

 

METEORY  - OLIMP - 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. Hotel  zapewnia najwyższy komfort oraz 

wspaniałą obsługę, Pokoje 3 osobowe i dwu 

poziomowe 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. Wystrój 

każdego pokoju jest wyjątkowy. 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, rozkochać w sobie potrafi  

każdego zwolennika pięknych, piaszczystych plaż. 

Widok na kilkukilometrowe odcinki złotego piasku 

pozwalają poczuć się jak w ,,greckim raju”                           

w  otoczeniu fascynującej roślinności.  

WYŻYWIENIE : całodzienne w formie bufetu. 

TRANSPORT : AUTOKAR o podwyższonym standardzie  (barek, video, klimatyzacja, wc ) 
 

RAMOWY  PROGRAM:  
 

1 – dzień:  wyjazd z Polski w godzinach porannych z miejsca ustalonego ze Zleceniodawcą,   przejazd 

                  autokaru przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji, 

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

 pierwszy posiłek obiadokolacja 

2 – 9 dzień:  wypoczynek na Riwierze Olimpijskiej oraz realizacja bogatego programu pobytu. 
 

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 - najbardziej tajemnicze miejsce w Grecji, gdzie według 

mitologicznych opowieści, zasiadał bóg Zeus z 12 innymi bogami. Przejazd do Litochoro 



 - górskiej miejscowości i spacer przełomem rzeki Enipeas 

do marmurowych wanien Afrodyty. Miejsce to związane jest   

z licznymi lokalnymi legendami i znane jest doskonale 

lokalnej ludności. Ze źródeł Afrodyty prowadzony jest 

akwedukt z krystalicznie czystą wodą do domostw na 

Riwierze Olimpijskiej. Przejazd do Paleopanteleimonas – 

bizantyjskiej osady ukrytej na zboczu gór, która założona 

została przez uciekających przed Rzymianami wieśniaków. 

Dzisiaj to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Riwierze 

Olimpijskiej. Zwiedzimy lokalną cerkiew oraz kamienne miasteczko.  

PARALIA  - największy kurort Riwiery Olimpijskiej, 

oferuje piaszczystą, dobrze zagospodarowaną plażę, z której 

roztacza się piękny widok na Olimp. Miasteczko, dziś typowo 

turystyczne, jeszcze 20 lat temu było wioską rybacką. 

Urokliwy port rybacki, pełen kolorowych łódek i jachtów, 

mola usypane z kamieni - zapewniają niezapomniane widoki. 

Do południa życie w Paralii toczy się dość leniwie, ale 

wieczorami kurort tętni życiem- liczne kafejki, bary, 

dyskoteki i tradycyjne tawerny nie pozwolą się nudzić…  

KĄPIELE  BŁOTNE 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. Poza tym to świetna 

frajda! Alikies  jest także miejscem,  w którym można 

zobaczyć jak z wody morskiej powstaje sól – tutaj bowiem 

mamy największą produkcję soli w części kontynentalnej.  Przy odrobinie szczęścia być może uda 

nam sie spotkać  flamingi. 
 

9 dzień – po obiedzie przejazd przez Dolinę Tembi do KALMBAKI – na trasie  zatrzymamy się  

                    przy cudownym źródle oraz cerkiewce z cudowną ikoną Św. Paraskiewy, 

KALAMBKA (gr. Καλαμπάκα) – Miasto leży u podnóża masywu 

górskiego Meteorów, na szczytach którego znajduje się grupa 

prawosławnych klasztorów (monastyrów), wpisanych wraz z całym 

masywem na listę światowego dziedzictwa kulturowego                                           

i przyrodniczego UNESCO.                                                                   

Hotel  FAMISSI  - to wyjątkowy, Hotel*** o podwyższonym 

standardzie, położony w samym sercu Kalambaki  gdzie styl                   

i wygoda są ze sobą połączone, aby zapewnić przyjemny pobyt               

w najlepszych pokojach ( 3 i 4 osobowych) i wspaniałych 

kulinarnych przeżyciach. Hotel położony jest w centrum,                         

w odległości krótkiego spaceru od kulturalnych atrakcji Kalambaki,  

co czyni go idealnym miejscem dla turystów.  

 zakwaterowanie, obiadokolacja(serwowana) 

„BY NIGHT KALAMBAKA” - jest czasami niedoceniana jako 

jedynie dzieląca chwałę szczytów Meteorów. Jest to  miasto                    

o bardzo bogatej i długiej historii. Grecki napis na ścianie jednego  

z najstarszych kościołów w mieście (św. Jan Chrzciciel) świadczy  

o istnieniu starożytnej greckiej osady pod nazwą Eginio. Relikwie 

starożytnej świątyni greckiej - prawdopodobnie boga Apolla - 

zostały włączone do muru najstarszego i najbardziej znanego 

kościoła w X wieku, poświęconego Maryi Pannie. Niezapomniany 

spacer po starej, malowniczej dzielnicy miasta, z wąskimi 

 brukowanymi uliczkami i tradycyjnymi domami, z których niektóre zbudowano tuż obok skał 

! Kalambaka ma długą tradycję w produkcji ręcznie wykonanych przedmiotów rzeźbionych w drewnie,  

ale także w tworzeniu ikon religijnych malowanych przez krajowych artystów. Zobaczyć tu mozna lokalną 

różnorodność haftów, sklepów ze skórzanymi sandałami i lokalnych sklepów z pamiątkami. 

- nocleg w Hotelu FAMISSI w Kalambace, 



 

10 dzień – śniadanie bufetowe w Hotelu, przejazd na wycieczkę 

METEORY – KLASZTORY ZAWIESZONE W POWIETRZU; 

Greckie Meteory są bez wątpienia jedną z najbardziej 

malowniczych formacji skalnych na świecie. Ich grecka 

nazwa metéoros w wolnym tłumaczeniu oznacza “zawieszony 

w powietrzu” lub “środek nieba”. Najwyższe z wyrastających 

w górę skał mają ponad 500 metrów wysokości W szczycie 

rozkwitu działały tu aż 24 klasztory prawosławne. Do dziś 

aktywnych jest 6 i wszystkie z nich otwarte są dla 

zwiedzających. Pozostałe są w ruinie lub nie są zamieszkałe. 

Zwiedzimy jeden z sześciu zachowanych monastyrów. Każdy 

z istniejących klasztorów zobaczymy z okien autokaru, 

zatrzymamy się w niektórych najciekawszych punktach 

widokowych.  Posłuchamy o tym jak żyją dzisiaj mnisi. 
 

- po zwiedzaniu Meteorów ;  ciepły posiłek w KALAMBACE 

- przejazd do  THESSALONIKI - drugie co do wielkości miasto Grecji i najważniejsze centrum tego 

obszaru. Zbudowane w pobliżu morza, jest nowoczesną metropolią ze śladami burzliwej  historii  i  charakterem 

kosmopolitycznym , które nadają jej wyjątkowego uroku. 

W programie ; objazd 

miasta, postój w 

najwyższej części murów 

obronnych skąd można 

podziwiać panoramę 

miasta. Zobaczymy m.in 

bizantyjskie cerkwie, 

łaźnie tureckie, targ 

modiano, pomnik Filipa 

Macedońskiego oraz Aleksandra Wielkiego na koniu Bucefale, Łuk Cesarza Galeriusza (walecznego 

Rzymianina), Rotundę przez niego wybudowaną, która miała być jego mauzoleum, Białą Wieżę – 

symbol odwagi i walki  o niepodległość Greków oraz cerkiew Św. Demetriusza (patrona Thessalonik). 

Spacer po Placu Arystotelesa – najpiękniejszego na Bałkanach. 

 Obiadokolacja  i zakwaterowanie w Hotelu**** KORNILIOS  PALACE, położonym na pow.16   

akrów, 20 minut od miasta Saloniki, w Anchialos , znanym 

ze swojego najsłynniejszego festiwalu , „Wine Festival”, 

gdzie mieszkańcy mają za motto powiedzenie „wino 

rozwesela serce człowieka”. 

HOTEL KORNILIOS PALACE 

to wysoki poziom usług, 

nienaganna obsługa, wygodne              

i nowocześnie urządzone 

wnętrza zyskały uznanie i zaufanie klientów. Do dyspozycji basen.  

11 dzień ;  - śniadanie bufetowe, po śniadaniu wyjazd  

w drogę powrotną do Polski,  

OBIADOKOLACJA  - w godzinach wieczornych na trasie przejazdu w Serbii, 

12 dzień ; powrót na miejsce wyjazdu w godzinach południowych.  

W  PROGRAMIE  PONADTO : 
- wycieczki do uroczych miejscowość 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 w Parali  (jeżeli 

w tym czasie się odbywają)oraz rozgrywki sportowe i zabawy rekreacyjne itp. 

UWAGA !!! MOŻLIWOŚĆ  UDZIAŁU  W  WYCIECZKACH  FAKULTATYWNYCH : 

1. ATENY (z przewodnikiem) – „serce Grecji”, jedno  z najbardziej znanych miast świata antycznego,  

którego symbol – Akropol z Partenonem uważany jest za wzór klasycznej architektury. Stolica  i największe 



miasto Grecji z licznymi zabytkami takimi jak: Akropol, 

Partenon,rechtejon, Świątynia Nike, Propyleje, Teatr Dionizosa, 

starożytna Agora, ruiny Forum Rzymskiego, Świątynia Zeusa 

Olimpijskiego, Łuk Hadriana. Obecnie Ateny to nowożytna i tętniąca 

życiem metropolia, którą będąc w Grecji po prostu trzeba zobaczyć. 

wstęp; Akropol, Agora Grecka, Forum Romanum, Świątynia Zeusa 

Olimpijskiego ,objazd miasta , zmiana warty; Cena wycieczki ;  

(min.35 osób) - 155,00 PLN – dojazd autokarem + przewodnik + wstęp. 

(osoby powyżej 18 roku życia płacą dodatkowa za wstęp 20 EUR )  

2.REJS NA SKIATHOS – trasa wycieczki prowadzi wzdłuż 

półwyspu Pelion – mitycznej krainy centaurów oraz wyspy Eubea 

(Evia), drugiej pod względem wielkości wyspy greckiej. Skiathos to 

urocza wakacyjna wyspa Sporad Północnych(jeden z dwóch 

archipelagów wysp greckich) z ogromną ilością plaż, czystej wody                

i gęstych lasów sosnowych. To największe miasto jest położone nad 

zatoką i portem oraz zabudowane białymi domkami. W czasie całej 

wyprawy towarzyszyć nam będą przepiękne widoki, 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 ; (min.35 osób) - 125,00 PLN                       
 

   1.820,00  PLN 

 

CENA OBEJMUJE: 

- zakwaterowanie w Hotelu **** (8 noclegów) w pokojach max 4 osobowych i apartamentach dwu- 

poziomowych (2 oddzielne  pokoje) w układzie 2+2  lub 2+3, z pojedynczymi łóżkami, TVSat, łazienką,  

balkonem, telefonem, WiFi, radio, KLIMATYZACJĄ, suszarką do włosów,   

- zakwaterowanie po jednym noclegu w Hotelu  FAMISSI- Kalambaka i KORNILIS PALACE – k/Thessalonik,                                                                                              

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

  (pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni  –   śniadanie w dniu wyjazdu + obiad na trasie  

- gorącą herbata 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, Alikies, 

- korzystanie ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego  i pomieszczeń w hotelu 

  oraz terenów rekreacyjnych basenu i plaży, 

- obowiązkową  opłatę na TURYSTYCZNY FUNDUSZ  GWARANCYJNY, 

- opiekę pedagogiczną i opiekę medyczną,   
- opiekę ratownika na plaży i przy basenie                                                                     BASEN przy Hotelu                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- ubezpieczenie NNW i KL poza granicami kraju. 
 

CENA NIE OBEJMUJE:    

UWAGA ! – na dodatkowe ciepłe posiłki na trasie przejazdu należy posiadać ok. 10/20 EUR, 

- 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: ATENY- 155,00 PLN, REJS na SKIATHOS-125,00 PLN 

UCZESTNICY : sugerowany wiek uczestników 12-18 lat, Ilość uczestników w jednym turnusie: 

max 50 osób - wszystkich obowiązują „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 

organizowanych przez STANPOL 

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

należy zabrać także legitymację szkolną oraz zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego – EKUZ (wydawanej bezpłatnie w oddziałach wojewódzkich NFZ) 
 

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

przewiewna pozbawiona sztucznych włókien,  należy zabrać dodatkowe kieszonkowe na posiłki i napoje w 

trakcie podróży (w jedną i drugą stronę  posiłki we własnym zakresie) 
 

ORGANIZATOR : PRZEDSIĘBIORSTWO                                                   PRZYTUŁA  STANISŁAW 
ZEZWOLENIE ; Wpis do Rejestru ORGANIZATORÓW TURYSTYKI i POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH  

Województwa Lubelskiego Nr 036 
       SIEDZIBA ;  21-010  Łęczna , ul. Stefanii Pawlak 3 tel./fax 81 752 15 75 
       WPŁATY ;     kasa Biura lub w PKO BP 1 Oddział Lublin Nr  13 1020 3147 0000 8102 0052 8323   
       e-mail: stanpol@stanpol.info                                                                                                                              www.stanpol.info  
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