
1 dzieñ: * transport  komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat bud. "S").   uchylne, wc, video) na trasie: Kraków - Nei Pori - Kraków
Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (posi³ek tranzytowy), Macedoniê, * 7 / 9 noclegów w pokojach 3, 4 - osobowych
Grecjê. * wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadanie, lunch, kolacja - bufet), 
2 dzieñ:

  kuchnia grecka; napoje do posi³ków (œniadanie: kawa, herbata, Przyjazd do Nei Pori, zakwaterowanie w godzinach popo³udniowych, 
  sok; lunch i obiad: woda); 2 x ciep³y posi³ek tranzytowy w Serbii; obiadokolacja, nocleg. 
  prowiant na drogê powrotn¹3 - 8/10 dzieñ:

Wypoczynek; popo³udniowo - wieczorna wycieczka autokarem * opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wykwalifikowani 
wzd³u¿ Riwiery Olimpijskiej: Nei Pori - Platamonas - Leptokaria z   wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent - przedstawiciel 
poczêstunkiem sokiem. Pla¿owanie i k¹piele morskie, gry i zabawy   b iura na miejscu
terenowe, piesza wycieczka do zamku krzy¿owców w Platamonas; * realizacjê ramowego programu pobytu
wyjazd na greck¹ dyskotekê (koszt ok. 5 EUR / osobê). Mo¿liwoœæ * ubezpieczenie: KL + NNW + baga¿ SIGNAL IDUNA POLSKA
uczestnictwa w p³atnych wycieczkach fakultatywnych. 

* podatek VAT.9/11 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie do godziny 09.00, z³o¿enie baga¿y 
w przechowalni. Wyjazd do Polski w godzinach po³udniowych. Krótki 
postój na granicy - zakupy w strefie wolnoc³owej. 
Przejazd przez Macedoniê, Serbiê (posi³ek tranzytowy). 
10/12 dzieñ:
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
wieczornych. 

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
29.06 - 08.07.2014        848 z³ + 187 EUR  1633 z³        10
06.07 - 17.07.2014        839 z³ + 239 EUR  1843 z³        12
15.07 - 24.07.2014        848 z³ + 187 EUR  1633 z³        10
22.07 - 02.08.2014        839 z³ + 239 EUR  1843 z³        12

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Ateny  40 EUR, Meteory 30 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 20 EUR, Skiatos 45 
EUR; Wieczór Grecki 20 EUR; Saloniki 25 EUR. 
Pakiet 3 wycieczek: Ateny, Meteory, Skiatos: 100 EUR.

Cena nie obejmuje biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów. 
Na czas wycieczki prowiant, po powrocie ciep³a obiadokolacja.
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. 
Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie przy minimum 20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:

op³aty za klimatyzacjê w cenie 4 EUR / pokój / doba, ubezpieczenia od 
chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy, 
dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie zawartych w ofercie, op³at 
za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

HOTEL SIOKAS *** (kategoria lokalna)
Po³o¿enie: 
ok. 50 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej.
Wyposa¿enie: 
restauracja hotelowa i bar, pomieszczenia jadalni klimatyzowane.
Pokoje: 
3, 4 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka.
Wy¿ywienie: 
3 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; lunch i obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, sok; obiad - woda; kuchnia 
grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania. 

NEI PORI to najbardziej znana i atrakcyjna miejscowoœæ na Riwierze Olimpijskiej w Grecji; kurort z piaszczyst¹, szerok¹ pla¿¹, po³o¿ony 
u podnó¿a pasma Olimpu w odleg³oœci 150 km od Salonik. Region po³udniowej Macedonii i pó³nocnej Tesalii. Czeka na Was upa³ 
piaszczystych pla¿, ch³ód przejrzystego, b³êkitnego Morza Egejskiego, a przede wszystkim goœcinnoœæ Greków. Œwietne restauracje, 
sieæ sklepów, dyskotek i tawern, czêsto otwartych do godzin rannych. 
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