
Boska Grecja – Olimp, Meteory, Skiathos

Data: 1-10.10.2018 – 10 dni!

Cena: 1480 zł

Zaliczka 400 zł płatna do 15 maja 2018 r.
Pozostała kwota płatna do 30 czerwca 2018 r.

W cenie zawarte świadczenia:
- przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń – Republika Serbii – Grecja – Toruń, także wszystkie przejazdy
wg planu,
- 7 noclegów w sprawdzonych ośrodkach: 2 noclegi w Belgradzie, kategorii 3*** (pokoje dwuosobowe z
łazienkami), hotel Elegance http://www.hotelelegance.rs/ oraz 5- krotnie w luksusuowym hotelu Evilion 4*(!) z
basenem w Neoi Poroi https://www.hotel-evilion.com/, 
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w hotelu w Grecji i w Belgradzie,
- zwiedzanie: Meteory, Saloniki, Stoki Olimpu, Litochoro, wąwóz Enipeas, Paleos Pantaleimonas, Termopile,
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL i NNW,

Cena nie zawiera:
- opłaty z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – 10 zł
- wycieczki fakultatywnej na Skiathos – 25 euro (przy min. 35 osobach chętnych) 
- biletów wstępu - ceny poniżej.

Paszport nie jest wymagany – wystarcz dowód osobisty.

http://www.hotelelegance.rs/
https://www.hotel-evilion.com/


Plan wycieczki:

1-10-2018 – wyjazd z Torunia godz. 19.00 z parkingu przy kinie Cinema City, ul. czerwona Droga. 
Trasa przez Słowację i postój na wczesne śniadanie (we własnym zakresie) w miasteczku Krupina, dalsza 
trasa przez Węgry – Szeged do Belgradu.

2-10-2018 – przyjazd do hotelu około godz. 17.00, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.

3-10-2018 – śniadanie godz. 08.00, wykwaterowanie z hotelu i dalsza trasa na Riwierę Olimpijską. W
Neoi Poroi jesteśmy około godz. 20. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4-10-2018 – dzień wypoczynkowy na plaży, obiadokolacja, nocleg.

5-10-2018 – śniadanie godz.08.00, wyjeżdżamy na Stoki Olimpu, położone około 60 km od
Neoi Poroi. Zwiedzanie miasteczka Litochoro, wąwóz Enipeas, zwiedzanie twierdzy
Pantaleimonas (dla chętnych wejście do środka w cenie 2 euro).Powrót do Neoi Poroi około godz. 17.00. 
Obiadokolacja, nocleg.



6-10-2018 – śniadanie godz. 08.00, wyjazd o godz. 09.00 do położonych około 150 km od Neoi Poroi 
Meteorów - masywu skał z piaskowca i zlepieńca w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu 
równiny tesalskiej w okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 540 m n.p.m. Na szczytach skał
umiejscowiony jest zespół 24 prawosławnych klasztorów (monastyrów). Początkowo wszelkie materiały 
potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach, również odwiedzający mogli dostać się do 
monastyrów jedynie w taki sposób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla 
ich wygody wybudowano schody i pomosty. Wstęp płatny do każdego klasztoru – 2 euro. Po drodze postój w
Dolinie Tempi . Czas na zakupy. Powrót ok. godz. 20.00. Obiadokolacja, nocleg.

7-10-2018 – po śniadaniu wycieczka (dla chętnych) na wyspę Skiathos (tam gdzie został nakręcony
film Mamma Mia). Wyjazd przewidziany na 6.00 rano – dojazd na Półwysep Pilion (150 km od Neoi Poroi,
do 2 h jazdy autokarem). O godz. 09.00 wypłynięcie w 3,5 h rejs na Skiathos . Osoby, które nie chcą płynąć
na wspaniały rejs połączony z degustacją metaxy oraz nauką tańca greckiego zostają w Neoi Poroi.
Obiadokolacja, nocleg.

8-10-2018 – śniadanie godz. 07.00, wykwaterowanie wyjazd do Salonik godz. 08.00, zwiedzanie
miasta około 2h, dojazd do Belgradu około godz. 21.00. Czas na obiadokolację, nocleg.

9-10-2018 – śniadanie godz. 09.00 i wyjazd o godz.11.00 z Belgradu w trasę powrotną przez Węgry,
Słowację, po drodze postój na kolację (we własnym zakresie) w miasteczku Krupina na Słowacji.

10-10-2018 – przyjazd do Torunia rano około 09.00.


