
Kolonie w  GRACJI

Leptokaria jest jednym z piękniejszych nadmorskich obszarów
Grecji. Położona jest u podnóża pasma Olimpu w odległości 90
km od Salonik. 

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,  brak  ręczników.  W  recepcji  dostępne  3  czajniki  do
dyspozycji gości.  Wyżywienie: Trzy posiłki dziennie, śniadanie
w  formie  szwedzkiego  stołu,  lunch  (zupa  +  pieczywo+deser:
ciasto  lub  owoc)  i  obiadokolacja  (ciepłe  danie  mięsne  z
dodatkami) - obsługa kelnerska. Woda do obiadokolacji w cenie,
pozostałe napoje dodatkowo płatne. Turnus rozpoczyna się od
lunchu i kończy lunchem. W odległości około 150 m znajduje się
restauracja gdzie będą wydawane posiłki. W odległości  około
200  m  znajdują  się  dwa  boiska  do  siatkówki  z  nawierzchnią
betonową  i  dwa orliki  a także boisko do siatkówki plażowej
oraz  koszykówki.  Dodatkową  informacją  jest  iż  woda  w
restauracjach  oraz  woda  butelkowa  w  sklepach  jest  wodą  z
kranu. 

Program: 

1 dzień: 

Wyjazd koło południa w  kierunku Grecji.  Nocny przejazd przez
Serbie  i  Macedonię.                                  

2 dzień:                                                                     
Przyjazd do Grecji. Zakwaterowanie, lunch. Następnie spotkanie
organizacyjne, czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.
 
3 – 10 dzień:                                                                                                   

Program pobytu - plażowanie, kąpiele w morzu , realizacja
programu zajęć (gry, zabawy,  konkursy, wycieczki piesze),
wycieczka do Litochoro i Olimpu, możliwość skorzystania z
wycieczek fakultatywnych (za dopłatą).                                        

11 dzień:                                                                                    
Wykwaterowanie  po  śniadaniu,  złożenie  bagaży  w
wyznaczonym  miejscu.  Czas  wolny  na  ostatnie  zakupy,
pamiątkowe  zdjęcia  itp.  Lunch.  Popołudniu  zbiórka  przed
hotelem  i  pobranie  suchego  prowiantu.  Wyjazd  w  drogę



powrotną  do  kraju.                                                

12  dzień:                                                                       
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

Termin: 11-22.07.2018

Cena:  1690 zł/os. 

Cena zawiera: 

 transport  komfortowym  autokarem  (wc,video,
klimatyzacja, barek)

 9 noclegów w hotelu*** (zakwaterowanie w pokojach wg
opisu)

 wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, lunch i obiadokolacja)
 suchy prowiant na drogę powrotną
 ubezpieczenie KL, NNW i BP
 taksę klimatyczną 
 opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 bogaty program kolonijny (gry, zabawy, konkursy)
 opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 upominek i dyplom dla każdego uczestnika 
 wycieczkę do Olimpu i Litochoro

Cena nie zawiera: 

 opłaty za korzystanie z klimatyzacji 5 euro/dzień nieobowiązkowo 
 wycieczek fakultatywnych
 świadczeń nie wymienionych w ofercie

Wycieczki fakultatywne (całodniowe) 

1)  Rejs  na  Skiatos -  skiathos  to  niewielka  grecka  wyspa  w
zachodniej  części  Morza  Egejskiego,   wchodząca  w  skład
archipelagu  sporadów  północnych.  Typowe  dla  tego  regionu
malownicze białe domki z niebieskimi okiennicami, złoty piasek
na plaży Koukounaries oraz słynny luksusowy Skiathos Palace
Hotel to główne atrakcje wyspy. Oprócz nich na przyjezdnych
czeka  cała  gama  przepięknych  zakątków.  Miłośnicy
wyspiarskiego klimatu w stylu greckim będą zachwyceni. 

Cena 35euro

2)  Waterland  +  Saloniki:  Waterland do  najbardziej  ekscytujące  i  szalony  park  tematyczny  w
Europie. Trzeba być przygotowanym   na baseny, zjeżdżalnie, gry i dziesiątki wspaniałych zajęć w
każdym wieku. Waterland, jedno z największych parków wodnych w Europie o powierzchni 150 000
metrów kwadratowych, ma wiele do odkrycia.  SALONIKI  - 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. Saloniki 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.

Cena 30 euro. (cena zawiera bilet wstępu do Waterland).
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