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grecJaobóZ
lepToKaria

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 9 noclegów w hotelu GalaXy
– pokoje 3, 4 osobowe, 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (do
lunchu i kolacji podawana jest woda, pozostałe napoje dodatkowo
płatne), prowiant na drogę powrotną, opiekę wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej, realizację programu obozu (kąpiele, rozgrywki
sportowe, dyskoteki, spacery i wycieczki po okolicy), opiekę pilota
i rezydenta, grecką opiekę medyczną, ubezpieczenie Kl i nnW.
CENA NIE OBEJMUJE

opłaty za korzystanie z klimatyzacji (10 €/ os./ pobyt), wycieczek
fakultatywnych, biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 – 10 €/ os./
wstęp), dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg tabelki).
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty oraz legitymację,
nakrycie głowy, krem do opalania z filtrem uV, krem/maść na
oparzenia słoneczne, ręczniki do opalania na plażę. sugerowane
kieszonkowe ok.100 € (bez wycieczek fakultatywnych).
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GRECJA jest kolebką europejskiej cywilizacji, to tutaj narodziła się demokracja.
z tej opromienionej słońcem ziemi wywodzili się sławny platon, arystoteles,
hipokrates, pitagoras i wielu innych ojców nauki. Grecja posiada wspaniałą
historię ale nie żyje tylko nią. jest dynamicznie rozwijającym się krajem,
od 1981 r. członkiem unii europejskiej, a równocześnie pozostając jednym
wielkim muzeum archeologicznym, pełnym zbiorów starożytnej sztuki.
część kontynentalna Grecji obejmuje fragment półwyspu Bałkańskiego
oraz półwysep peloponez. Grecja jest również krajem wyspiarskim - jej
obszar obejmuje ok. 2000 wysp. zamieszkanych jest jednak jedynie 167. do
największych z nich należą: Kreta, eubea, lesbos i rodos. Każda spośród wysp
jest inna, ma swoją kulturę i odrębną historię. Grecja to kraj gdzie krajobrazy
są urozmaicone o słone bagna, bujne lasy, jaskinie i naprawdę piękne plaże,
których jest tutaj co najmniej kilkadziesiąt. najwyższym szczytem jest olimp
2917 m n.p.m., który wg mitologii greckiej był siedzibą bogów.
LEPtoKARIA to miasto jedno z najbardziej znanych miejscowości
na riwierze olimpijskiej położone u podnóża góry olimp z jedną
z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, w odległości 90 km od
salonik. dla miłego spędzenia czasu oferujemy, dyskoteki, kino, windsurfing,
do wynajęcia motory, rowery wodne i banany na plaży. miejscowość bardzo
popularna wśród młodych ludzi z całego świata.
ZAKWAtERoWAnIE: hotel GALAxY*** położony w odległości 100
metrów od piaszczystej plaży. zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych
z łazienkami, tV, klimatyzacją (płatna dodatkowo 10 €/ os./ pobyt)

i balkonami z widokiem na morze lub górę olimp. W obiekcie znajduje
się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-fi (przy recepcji).
dodatkową atrakcją jest BASEn znajdujący się na terenie hotelu.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (do posiłków podawana
jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne) + suchy prowiant na drogę
powrotną.
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez słowację, Węgry,
serbię. Wieczorem dłuższy postój na terenie serbii na ciepły posiłek (płatny
we własnym zakresie ok. 5 €). nocny przejazd w stronę Grecji.
dzień 2: przyjazd do Grecji. złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu.
zakwaterowanie w pokojach od godz. 14:00. lunch, spotkanie organizacyjne
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu.
Kolacja, nocleg.
dzień 3 - 10: 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, imprezy
tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych (płatne dodatkowo).
dzień 11: 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 serbię.
dzień 12: dalsza podróż przez Węgry i słowację. przyjazd do polski
w godzinach wieczornych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
meteory – ok. 30 €, saloniki – ok. 25 €, olimp – ok. 25 €, ateny – ok. 45 €,
Wyspa skiathos – ok. 40 €, rejs piracki – ok. 30 €.
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CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 9 noclegów w hotelu maK ****
(pokoje 4, 5 os. z klimatyzacją), pełne wyżywienie w formie bufetu: 9
śniadań, obiadów i kolacji w formie szwedzkiego stołu; całodzienny
dostęp do wody, realizację programu, wycieczkę autokarową do
Warny ze zwiedzaniem monastyru aładża, suchy prowiant na drogę
powrotną, taksę klimatyczną, opiekę kadry pedagogicznej, pilota,
rezydenta, ratownika, ubezpieczenie Kl i nnW.
CENA NIE OBEJMUJE

oBoWIĄZKoWEJ kaucji zwrotnej w wysokości 20 € pobieranej
w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych szkód
wyrządzonych przez uczestnika obozu (kaucja zwracana jest w dniu
wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), wycieczek fakultatywnych, biletów
wstępu do dyskotek (ok. 5 – 10 €/ os./ wstęp – młodzież od lat 16),
dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg tabelki).
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, krem do
opalania z filtrem uV, krem/maść na oparzenia słoneczne, ręczniki
do opalania na plażę. sugerowane kieszonkowe ok.100 € (bez
wycieczek fakultatywnych).

hotel z baseneM
w cenie zwiedzanie warny
w cenie zwiedzanie
MonastyrU aładża
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BuŁGARIA przeżywa "drugą młodość" i z roku na rok staje się coraz bardziej
popularna. W miejscowościach nadmorskich ciągle powstają nowe centra
rozrywkowe, aquaparki, puby, bary i restauracje, z których każda ma coś
wyjątkowego do zaoferowania. plaże są świetnie zagospodarowane, a zaraz przy
nich działają wypożyczalnie sprzętu turystycznego. na bułgarskim wybrzeżu
morza czarnego panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych,
jak żeglarstwo, windsurfing, parachuting i wiele innych. znaleźć tu można też
boiska do siatkówki plażowej, korty tenisowe, a większych kurortach - pola
golfowe. Bułgaria to także wysokie (najwyższe na Bałkanach) góry, urzekające
doliny i przełomy rzek rzadkiej piękności, to również zabytki z bardzo odległej
i niedawnej przeszłości, a wreszcie nowoczesne zaplecze turystyczne.
ZŁotE PIASKI to jeden z najsłynniejszych kurortów bułgarskich, jest
unikalnym "złotym kącikiem" wybrzeża morza czarnego. Wiekowy las
opada łagodnie aż do samych złocistych plaż i morza. Wśród pięknej zieleni
drzew znajdują się nowoczesne hotele z basenami, urządzeniami i placami
sportowymi, restauracjami, klubami, kasynami i dyskotekami. przy plaży
znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne kompleksy basenów z atrakcyjnymi
zjeżdżalniami. na miłośników sportów wodnych czekają liczne atrakcje:
windsurfing, narty wodne, spadochrony, rejsy jachtem. ze złotych piasków
warto wybrać się na wycieczkę do oddalonej o 10 km Warny, jednego
z największych i najpiękniejszych miast Bułgarii.
ZAKWAtERoWAnIE: hotel MAK **** położony w samym centrum
złotych piasków, a jednocześnie wśród wiekowych drzew. usytuowany
około 300 m od morza i głównej promenady. do dyspozycji gości: odkryty
basen kąpielowy, leżaki przy basenie, basen dla dzieci, bar przy basenie,
boisko do siatkówki, restauracja, lobby bar, sky bar, recepcja, sejf w recepcji,
3 windy, mały sklep, kantor, internet w sky barze i internet wi-fi przy
recepcji, sale konferencyjne, centrum wellness, centrum sportowe - z sauną,
fitness, tenisem stołowym, bilardem. pokoje dla obozowiczów znajdują się
w oddzielnym hotelowym skrzydle. pokoje 4 oraz 5 osobowe z klimatyzacją,
tV-sat, telefonem, lodówką, łazienką z wanną i balkonem.
WYŻYWIEnIE: 3 x dziennie w formie bufetu: śniadanie (nabiał, wędliny,
jajka, kiełbaski, sałatki, dżemy, muesli, owoce, napoje ciepłe i zimne), obiad
i kolacja (przystawka, dania główne mięsne i wegetariańskie, różnorodne
dodatki np. ziemniaki, frytki, duszone jarzyny, sałatki, ryż, deser, owoce).
dodatkowo do obiadu podawana jest zupa. całodzienny dostęp do wody.

suchy prowiant na drogę powrotną.
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez słowację, Węgry
i rumunię. Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym
zakresie ok. 5 € lub 20 lei). nocny przejazd do Bułgarii.
dzień 2: przyjazd do złotych piasków. złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu. zakwaterowanie w pokojach od godziny 14.00. obiad, spotkanie
organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji
dotyczących pobytu. Kolacja, nocleg.
dzień 3 - 10: 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 (dodatkowo
płatne). Wycieczka do Warny, zwiedzanie jednego z większych bułgarskich
miast, spacer do monastyru aładża.
dzień 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu. czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. późnym
popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd
w drogę powrotną do kraju. nocny przejazd przez Bułgarię i rumunię.
dzień 12: dalsza podróż przez Węgry i słowację. przyjazd do polski
w godzinach wieczornych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
neseber - ok. 23 €/ os., Bałczik i przylądek Kaliakra + wieczór bułgarski - ok.
30 €/ os., „zatoczki przylądka Kaliakra” - ok. 15 €/ os., rejs statkiem - ok. 20 €/
os., istambuł - ok. 60 €/ os. + wiza turecka 11 €/ os. (wymagany paszport !),
całodniowy pobyt w parku Wodnym aquapolis - ok. 15 €/ os., dyskoteka - ok.
5 €/ os.

