
POŻEGNANIE LATA W GRECJI
RIWIERA OLIMPIJSKA - PARALIA KATERINIS            

Zaprasza na:

TERMIN: 24.09-5/6.10.2022                     

12-DNIOWA WYCIECZKA AUTOKAROWA

1992

1992



Wyjazd z Jeleniej Góry w sobotę o godz. 20:00, 

Nocny tranzytowy przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry do SERBII 

Przyjazd do hotelu w SERBII w godzinach popołudniowych

Zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek

Obiadokolacja i nocleg (1)

Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do BELGRADU

Po przyjeździe do stolicy Serbii, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie najważniejszych 

miejsc w mieście: 

Po zwiedzaniu wyjazd w dalszą drogę do GRECJI

Przyjazd do PARALII – KATERINIS nad Morzem Egejskim  w godzinach popołudniowych, 

zakwaterowanie w Hotelu 3* Yakinthos, obiadokolacja i nocleg (2)

Po śniadaniu spacer z przewodnikiem grupy, który pokaże okolicę i najważniejsze miejsca

Czas wolny, odpoczynek na plaży, kąpiel w ciepłym morzu.

Obiadokolacja w hotelu i nocleg (3) 

Śniadanie, wycieczka autokarowa na METEORY, przejazd do KALAMBAKI (ok. 2 godzin).

Zwiedzanie klasztorów prawosławnych METEORA - wpisanych na listę UNESCO. Zbudowane 

na skałach klasztory są jedną z najważniejszych atrakcji w Grecji. Zwiedzanie jednego z 

sześciu istniejących tam klasztorów. Na koniec wizyta w Pracowni Ikon - zapoznanie się z 

procesem pisania ikon bizantyjskich - możliwość zakupu ikon i innych pamiątek.

Powrót do hotelu, obiadokolacja w hotelu i nocleg (4)

1 dzień

2 dzień

3 dzień

       - twierdza Kalemegdan,

       - Stare Miasto z deptakiem Knez Mihailova

       - Plac Slavija, przy którym znajduje się największa świątynia prawosławna na świecie-

         Cerkiew św. Sawy.

4 dzień 

5 dzień
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Śniadanie, czas wolny, odpoczynek na plaży, kąpiel w morzu

Obiadokolacja w hotelu

Nocleg w hotelu (5) 

Śniadanie, czas wolny

Odpoczynek na plaży, kąpiel w morzu, spacery, relaks

Obiadokolacja w hotelu

WIECZÓR GRECKI ( fakultatywnie ) 

Nocleg w hotelu (6) 

Po śniadaniu wycieczka w GÓRY OLIMPU: 

Następnie przejazd do miasteczka LITOCHORO, spacer po centrum, możliwość dokonania 
zakupów w miasteczku, powrót autokarem do hotelu.

Obiadokolacja w hotelu

Nocleg w hotelu (7) 

Śniadanie w hotelu

Czas wolny na odpoczynek na plaży, spacery 

Ostatnie zakupy, pożegnanie z Paralią
Obiadokolacja w hotelu

Nocleg (8) 

6 dzień

7 dzień 

8 dzień 

     - wjazd autokarem na 945 m. n.p.m. do schroniska STAVROS, by podziwiać 

      wspaniałą panoramę na najwyższy szczyt MITIKAS, a z drugiej strony na    

      błękitne  wybrzeża RIWIERY OLIMPIJSKIEJ MORZA EGEJSKIEGO

9 dzień 
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Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu w Paralii, wyjazd w drogę powrotną do domu

Postój w SALONIKACH, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 

Przejazd do hotelu w MACEDONII PÓŁNOCNEJ, obiadokolacja i nocleg. (9)

Po śniadaniu, zwiedzanie SKOPJE w przewodnikiem lokalnym: 

Po zwiedzaniu, dalsza podróż w kierunku Polski do hotelu w  SERBII

Obiadokolacja i nocleg  (10) w hotelu w północnej Serbii

Po śniadaniu, przejazd do SUBOTICY  - przygranicznym mieście z Węgrami,
 spacer po Starym Mieście: 

Czas wolny na kawę
Wyjazd z miasta około popołudnia 

Przejazd tranzytem przez Węgry

Nocny przejazd przez Słowację i Czechy do Polski

Przyjazd do Jeleniej Góry w godzinach wczesno-porannych ze środy na czwartek (5/6.10)

Zakończenie wycieczki

10 dzień

       - Biała Wieża
       - Łuk Triumfalny

       - Rotunda

       - Agora

11 dzień

      - forteca Kale

      - Stary Bazar 

      - meczet Mustafa Paszy, 

      - Kamienny Most na rzece Vardar – symbol miasta, 

      - Dom Pamięci Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopje

12 dzień

      - Plac Wolności z Ratuszem i zabytkowym budynkiem Biblioteki

      - katedra św. Teresy 

 
Kolejność zwiedzania w każdym dniu może ulec zmianie.
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przejazd autokarem klasy Lux z WC, klimatyzacją i barkiem 

opłaty parkingowe i drogowe

zakwaterowanie hotele 3*: 2 noclegi transferowe na terenie Serbii i 1 nocleg w

Macedonii Północnej

wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadokolacji  

ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,  zaostrzenie chorób przewlekłych oraz leczenie Covid 

 (TU Signal Iduna), 

opieka pilota-przewodnika (pani Iwona Kuszewska)

bilety wstępu
usługę lokalnych przewodników w Belgradzie, Salonikach i Skopje
fakultatywny Wieczór Grecki z muzyką 

oraz opłata miejscowa w hotelu - 10 Euro
opłata TFG -Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i TFP- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 

Cena:  2600 zł/os
przy grupie 52 uczestników

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie:

      7 noclegów w hotelu  3* Yakinthos w Paralii w Grecji ( pok. 2-3 os. z łazienkami)

Opłaty programowe: ok. 50  Euro

dodatkowo:

       20 zł/os

Ew. dopłata do pokoju 1 osobowego – 450 zł 

UWAGA!
Cena jest aktualna przy kursie Euro nieprzekraczającym 4,7 zł za 1 Euro

CENA

WAŻNE INFORMACJE:
 

Obecnie, tj. na dzień 12.05.2022 w Grecji oraz krajach tranzytowych, nie obowiązują żadne wzmożone 
restrykcje Covidowe. Oznacza to, że osoby zarówno zaszczepione jak i niezaszczepione mogą 

odwiedzić te kraje bez testu i bez kwarantanny. Nie wymagane jest również wypełnienie formularza 
lokalizacyjnego.

 

GRANICE PRZEKRACZAC MOŻEMY Z PASZPORTEM LUB DOWODEM OSOBOSTYM.
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PARALIA - KATERINIS

Paralia Katerinis - to nadmorska dzielnica turystyczna Katerini ( 6 km od centrum ) 

leżąca w odległości 75 km na południe od Salonik. Jest jedną z ładniejszych 

miejscowości na Riwierze Olimpijskiej. 

Hotel Yakinthos 
Położony  jest w strefie przybrzeżnej, oddalony od plaży o ok. 250 m. 

Do centrum Paralii – sklepów, tawern jest niecałe 5 minut spaceru. Restauracja 

hotelowa serwuje śniadania w formie bufetu, obiadokolacje do tej pory ze 

względu na pandemię były podawane do stolika. Forma ta jednak może być w tym 

sezonie zmieniona.

Jedzenie przygotowywane przez właściciela hotelu w oparciu o lokalne produkty 

jest zdrowe i smaczne. 

Pokoje są elegancko urządzone, mają łazienki z kabinami i balkony, są codziennie 

sprzątane, wymiana ręczników i pościeli co 3 dni, (należy mieć swoje ręczniki 

plażowe). 

Obsługa hotelu dba o czystość na terenie całego obiektu. Pobyt w tym hotelu

gwarantuje spokojny i dobry wypoczynek.                                                                                  

OPIS HOTELU

INFORMACJE
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GRECJA-SERBIA-MACEDONIA

GALERIA ZDJĘĆ
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