
 

GRECJA
CHALKIDIKI

Data: 03 - 12.08.2020 r. - 10 dni

Cena: 650 zł + 250 euro

W cenie zawarte są świadczenia:
- przejazd klimatyzowanym  autokarem Toruń – Serbia – Grecja - Toruń, (także wszystkie przejazdy wg planu),
- 7 noclegów w sprawdzonych ośrodkach: 2 noclegi w Belgradzie, oraz 5 noclegów na Chalkidiki,
- wyżywienie: 7 śniadań, 2 obiadokolacje tranzytowe w Belgradzie, istnieje możliwość wykupienia 5 obiadów/ 
obiadokolacji w tawernie blisko hotelu w cenie 200 zł/os.,
- zwiedzanie: Meteory, Saloniki, Litochoro, twierdza Platamonas,
- opieka pilota,
- zwiedzanie z miejscowym licencjonowanym przewodnikiem (Meteory i Saloniki),
- bilety wstępu do klasztoru i twierdzy,
- ubezpieczenia KL i NNW Signal Iduna, rozszerzone o COVID-19.



Program wycieczki:

03.08.20. poniedziałek - wyjazd z Torunia godz. 19.00. Trasa przez Słowację i postój na wczesne śniadanie (we 
własnym zakresie) w miasteczku Krupina, następnie dalej przez Węgry do Serbii. 

04.08.20. wtorek - przyjazd do hotelu w Belgradzie około godz. 17.00. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
tranzytowy.

05.08.20. środa - śniadanie godz. 08.00, wykwaterowanie i dalsza trasa na Chalkidiki. W Kalikratii będziemy około 
godz. 20. Zakwaterowanie, nocleg.

06.08.20. czwartek - śniadanie godz. 08.00-09.00, dzień wypoczynkowy na pięknej piaszczystej plaży blisko hotelu 
(pięć minut pieszo), nocleg.

07.08.20. piątek - śniadanie godz. 07.30, wyjazd do klasztorów w Meteorach o godz. 08.30. Postój w Dolinie Tempi 
przy świątyni skalnej. Czas wolny na obiad we własnym zakresie. Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem, prezentacja 
pisania ikon, możliwość zakupu pamiątek. W drodze powrotnej odwiedzimy piękne, w prawdziwie greckim klimacie 
miasteczko Litochoro oraz Twierdzę Platamonas. Powrót ok. godz. 21.00. Nocleg.



08.08.20. sobota - śniadanie godz. 08.00-09.00, dzień wypoczynkowy, nocleg.

09.08.20. niedziela - śniadanie godz. 08.00-09.00, dzień wypoczynkowy, nocleg.

10.08.20. poniedziałek - śniadanie godz. 07.30, wykwaterowanie i wyjazd do Salonik godz. 08.30, zwiedzanie miasta 
(2-3 godziny), następnie dojazd do Belgradu około godz. 21.00. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy.

11.08.20. środa - śniadanie godz. 09.00 i wyjazd o godz.10.00 z Belgradu w drogę powrotną do Polski. Po drodze 
postój na kolację (we własnym zakresie) w miasteczku Krupina na Słowacji.

12.08.20. czwartek- przyjazd do Torunia około godz. 10.00.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności  w realizowaniu planu w zależności od różnych 
nieprzewidzianych okoliczności.


