
 

 

 

 
      
                    TERMIN: 18.07-29.07.2015 lub 27.07-07.08.2015 
             CENA: 1590 zł 

 

Zapraszamy do GRECJI, kraju surowego piękna, zadziwiających kontrastów, tajemniczych 
pustkowi, krystalicznego powietrza przepojonego historią i poezją, zamieszkiwanego przez 
ludzi, których przodkowie budzą podziw po dziś dzień. Magia tego kraju zaczyna działać, 

kiedy tylko postawisz w nim swoją stopę... 
 
 
Leptokaria to jedna z najbardziej znanych miejscowości 
na Riwierze Olimpijskiej położona u podnóża góry Olimp 
z jedną z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części 
Grecji, w odległości 90 km od Salonik. Leptokaria  
to miejscowość bardzo popularna wśród młodych ludzi  
z całego świata. Oferuje liczne rozrywki takie jak: 
dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, 
rowery wodne i banany na plaży. 

 

Hotel Galaxy położony w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie  w pokojach 
3, 4 osobowych (z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, TV, balkonami z widokiem na morze lub górę 
Olimp. W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria. Dodatkową atrakcją jest basen 
znajdujący się na terenie hotelu (www.hotelgalaxynet.gr). 

  

 

 

 

 
WYŻYWIENIE:   
3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadania, ciepły lunch + deser, kolacje  
w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawana jest woda źródlana, pozostałe napoje dodatkowo 
płatne, ok. 2 euro). 

 
KADRA:   
W czasie wyjazdu grupą opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna 1 os. na 15 uczestników 
oraz kierownik, rezydent. W czasie przejazdu grupą zajmuje się pilot.  

 



ZAPEWNIAMY: : 
� przejazd klimatyzowanym autokarem LUX, 
� 9 noclegów w Hotelu Galaxy, 
� 3 posiłki dziennie, 
� prowiant na drogę powrotną, 
� opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
� realizację programu obozu/kolonii - kąpiele, rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery i wycieczki 

w okolicy, 
� opiekę pilota i rezydenta, grecką opiekę medyczną, 
� ubezpieczenie KL i NNW. 

DODATKOWO PŁATNE:  
� Wycieczki fakultatywne Meteory 30 EUR, Saloniki 25 EUR, Olimp 25 EUR, Ateny 40 EUR, 

Wyspa Skhiatos 40 EUR  
UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji wchodzą na Akropol gratis. 

� Klimatyzacja w cenie 10 euro/osoba za cały pobyt 

 
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię Wieczorem dłuższy 
postój na terenie Serbii na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd przez Serbię 
i Macedonię.    
2 dzień  
Przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. 
Lunch, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu, 
kolacja, nocleg. 
3 – 10 dzień 
Program pobytu - plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy 
ruchowe, zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.  
11 dzień 
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. lunch. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Macedonię i Serbię. 
12 dzień 
Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  

  
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Ateny. Podczas jednodniowej wycieczki zobaczymy port Pireus, Akropol - najbardziej znane wzgórze w stolicy  
ze starożytnymi budowlami, wzgorze Areopag, Hefajston - budowlę konkurującą z Akropolem, Stare Miasto Placa, Mitropoli 
- katedrę ateńską, parlament, przed którym odbywa się uroczysta zmiana wart żołnierzy Evzones, ogrody królewskie, stadion 
Kalimarmaro. Podczas drogi powrotnej zatrzymamy się przy pomniku króla Leonidasa w wąwozie Termopile. Cena: 40 
€/os. UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji wchodzą na Akropol gratis. 
Meteory. Ósmy cud świata. Klasztory zawieszone na niedostępnych piaskowych skałach. W programie zwiedzania znajdują 
się dwa klasztory. W Meteorach odwiedzimy również największą w Grecji pracownię ikon bizantyjskich. W drodze 
powrotnej zatrzymamy się w Dolinie Tembi. Cena 30 €/os. 
Rejs na wyspę Skiathos. Przepiękna, urzekająca prostotą, kolorami i wąskimi uliczkami wyspa archipelagu Sporad 
Północnych. Rejs na Skiathos to pełna przygód, zabawy i humoru wyprawa. Podczas rejsu zobaczymy drugą co do wielkości 
wyspę Evię, wyspy Trikeri, Skopelos, Alonisos oraz zwiedzimy wyspę Skiathos. Czas wolny spędzimy na przepięknej 
złocistej plaży Kukunaris. Cena 40 €/os. 
Stoki Olimpu - wycieczka, podczas której zobaczymy najbardziej niesamowitą, urzekającą i majestatyczną gorę w Grecji. 
Pojedziemy autokarem na wysokość 944 m.n.p.m pod schronisko Stavros skąd widać Tron Zeusa - Mitikas (2914 m. n.p.m). 
Stamtąd wrócimy do miasteczka Litochoro położonego u stop Olimpu, by wyruszyć malowniczą trasą widokową wąwozu 
Mavrolongos do źródeł rzeki Enipeas. Cena 25 €/os. 
Saloniki - to magiczne, drugie największe po Atenach miasto Grecji, niepowtarzalne i nieporównywalne w swojej 
atmosferze i charakterze, malowniczo położone na wybrzeżu Zatoki Termajskiej. Stolica greckiej Macedonii. Biała Wieża - 
symbol miasta, Łuk Galeriusza, Rotonda i liczne unikalne kościoły m.in. Agia Sofia i cerkiew św. Demetriusza, reprezentują 
przekrój architektury od czasów rzymskich aż do XV w. Cena 25 €/os.  


