PANTELEIMONAS (GRECJA) – WCZASY
STACJONARNE
Terminy :07.05-17.05.2019 (12 dni) – 1350 zł.
18.06-28.06.2019 (12 dni) – 1600 zł
30.07-09.08. 2019 (12 dni) –1600 zł.
17.09-27.09.2019 (12 dni) – 1350 zł
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
Cena: od 1350 do 1600 zł w zależności od terminu

Dzień pierwszy
•
•
•
•

Przelot na trasie Warszawa Modlin - Saloniki
Transfer autokarowy do Panteleimonas
Zakwaterowanie, czas wolny
Obiadokolacja, nocleg w Panteleimonas

2 - 11.
•
•
•
•

Śniadanie
Wypoczynek: relaks na piaszczystych plażach, wieczorna rozrywka
Wycieczki fakultatywne: Meteory, Saloniki, Ateny, Rejs statkiem na Wyspę Skiatos,
wieczór grecki z muzyką ludową (do wyboru)
Obiadokolacja

11.
•
•
•

Dzień drugi - Dzień jedenasty

Dzień jedenasty

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
Transfer autokarowy do Salonik
Przelot na trasie Saloniki – Warszawa Modlin

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie

CENA ZAWIERA:
•
•
•
•

transfer autokarowy na terenie Grecji
zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4- osobowe
wyżywienie (śniadania w formie szwedzkiego bufetu + obiadokolacje serwowane)
opiekę polskojęzycznego rezydenta

•
•
•
•
•
•
•

»

opiekę lekarską (lekarz na wezwanie)
pełne ubezpieczenie KL – 10 000 euro, NNW – 15 000 zł oraz bagażu
opłacone składki TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
wycieczka: Góra Bogów - OLIMP
wyjazd na tradycyjny grecki targ
wieczorny wyjazd do urokliwej wioski w Górach Palias Panteleimonas, wpisanej do listy Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO
grill z tańcami

CENA NIE ZAWIERA:
•
•
•
•

przelotu na trasie Warszawa Modlin – Saloniki – Warszawa Modlin
wycieczek fakultatywnych nie ujętych w programie: Ateny (40 EUR), rejs na Wyspę Skiatos (38
EUR), Masyw skalny Meteory (24 EUR), Saloniki (24 EUR), wieczór grecki z muzyką ludową (24
EUR)
zalecanego ubezpieczenia od chorób przewlekłych CP (ubezpiecz się samodzielnie w Signal Iduna)
transportu do Modlina: transport we własnym zakresie lub zorganizowany dla grupy (cena zależna od
miejsca zamieszkania)

