
 

GRECJA Riwiera Olimpijska              wrzesień 2019r.                  

 
1. dzień: wyjazd z Ryk w godz. porannych. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry oraz Serbię. W 
czasie przejazdu krótkie postoje na posiłki płatne we własnym zakresie. 
2. dzień: kontynuacja podróży przez Macedonię lub Bułgarię do Grecji. Przyjazd do Paralii na 
Riwierze Olimpijskiej w godzinach południowych. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek, spacer 
po okolicy, obiadokolacja, nocleg.  
3. dzień: po śniadaniu wypoczynek na Riwierze Olimpijskiej, kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja, 
nocleg. 
4.dzień: po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczka na Meteory - zwiedzanie 
średniowiecznych klasztorów „zawieszonych w chmurach”, wizyta w wytwórni ikon. W drodze 
powrotnej przejazd Doliną Tembi, gdzie zwiedzimy wykuty w skale kościółek Agia Paraskievii oraz 
źródełko Pięknej Afrodyty.  Powrót do Paralii w godzinach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg.  
5. dzień: po śniadaniu wycieczka na Olimp - przejazd do miasteczka Litochoro położonego u 
podnóża Olimpu, spacer wąwozem rzeki Enipeas do wodospadów zwanych Wannami Afrodyty. 
Powrót do Paralii w godzinach popołudniowych, odpoczynek. Obiadokolacja, nocleg.  
6. dzień: po śniadaniu pobyt w Paralii, kąpiel i plażowanie, czas wolny, wypoczynek. 
Obiadokolacja, nocleg. 
7. dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, czas na ostatnie zakupy i spacer. W godz. 
południowych wyjazd z Paralii, przejazd przez Grecję i Macedonię lub Bułgarię. 
8. dzień: dalsza podróż przez Serbię, Węgry i Słowację do Polski. W czasie przejazdu krótkie 
postoje na posiłki płatne we własnym zakresie. Przyjazd w godzinach wieczornych. 
 

Cena: 1120,00 PLN przy 45 osobach płatnych 
          1180,00 PLN przy 40 osobach płatnych  
 
Cena zawiera: 
- transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, barek, WC, dvd,   
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu w Olimpic Beach/Paralii (pokoje 2, 3 i 4-osobowe), 
- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 
- wycieczki na Olimp i na Meteory (wraz z biletami wstępu),  
- ubezpieczenie: NNW, KL i bagażu, 
- opiekę pilota, 
- opłaty drogowe, graniczne oraz parkingowe, 
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
- podatek VAT marża.   
  
Uwagi: 
- pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów. 
 
    W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od 
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.  


