ATAS sp. z o.o.

BIURO TURYSTYKI I WYPOCZYNKU
00-673 Warszawa
ul. Koszykowa 60/62 lok.3

GRECJA „METEORY I INNE
GWIAZDY”

#Mamma Mia #Greckie wakacje #Meteory
"Meteory i inne gwiazdy" to znakomity program dla osób, które
wybierają się do Grecji po raz pierwszy ale również dla tych, którzy
zapragnęli powtórzyć swoje wielkie greckie wakacje. Na trasie takie
atrakcje jak mistyczny zespół klasztorów w Meteorach, rejs na Wyspę
Skiatos, na której kręcony był słynny film Mamma Mia oraz Olimp. Dla
spragnionych słońca i odpoczynku będzie czas na plażowanie, dyskoteki
i relaks.
PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd non stop do
Grecji.
2 DZIEŃ W godzinach wczesnowieczornych przyjazd do hotelu w
okolicach SALONIK.
3 DZIEŃ Zwiedzanie SALONIK spacer z lokalnym przewodnikiem.
Nabrzeże i słynna Biała Wieżą, posąg Aleksandra Wielkiego, spacer w
stronę Łuku Galeriusza, przejście obok Mauzoleum Galeriusza, następnie
bizantyński kościół Panagía Chalkéon, następnie riuny rzymskiej agory.
Przejazd do Leptokarii. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
4 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. Dla chętnych wyjście na na
dodatkowe dyskoteki do Leptokarii. Dodatkowy koszt ok. 5
EURO/osobę/wejście.
5 DZIEŃ Wyjazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW, klasztorów
zawieszonych malowniczo między niebem a ziemią (wstęp do jednego
klasztoru). Toczy się w nich życie religijne, lecz mnisi udostępnili je
zwiedzającym, my wejdziemy do jednego z nich. (Uwaga! W czasie
zwiedzania klasztorów wymagany jest odpowiedni strój:
zakryte ramiona, mężczyźni - długie spodnie, kobiety - długie
spódnice). Zwiedzanie pracowni pisania ikon.
Powrót do hotelu. Wieczorem gry i zabawy.
6 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie.
7 DZIEŃ Rejs na WYSPĘ SKIATOS. Niezapomniany rejs statkiem z
wieloma animacjami na pokładzie oraz niezwykłej „złotej plaży”
Powrót do hotelu. Wieczorem gry i zabawy.
8 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie.
9 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu. OLIMP – wycieczka na
najważniejszą mitologiczną górę Grecji. W starożytności Grecy uznawali
ją za siedzibę bogów. Przejazd do Litchoro, spacer przez wąwóz Emiteas
do wodospadów Zeusa i wanien Afrodyty.
Przejazd do VERGINY i zwiedzanie figurującego na liście UNESCO
stanowiska archeologicznego w miejscu najstarszej stolicy starożytnej
Macedonii. Zachowały się tu grobowce macedońskich królów, m.in. Filipa
– ojca Aleksandra Macedońskiego. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach
SALONIK
10 DZIEŃ Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd non stop.
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

KONTAKT:
E-mali:btw@atas.pl
Tel.+48 (22) 625 17 28
www.atas.pl

wiek uczestników: 12-18 lat
czas trwania: 11 dni
transport: autokar
atrakcje: zwiedzanie, Meteory, relaks, plażowanie
- 2 noclegi tranzytowe (tam i z powrotem) w okolicy Salonik, z pełnym
wyżywieniem (kolacja, śniadanie, pakowany lunch)
- wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia
imprezy, ostatnim pakowany lunch dziesiątego dnia imprezy
- opieka: pedagogiczna oraz ratownika wodnego
- bogaty program turystyczny i wypoczynkowy
- ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, bagaż 200 EUR
WAŻNE INFORMACJE
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny
paszport lub dowód osobisty
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
- prosimy o zabranie legitymacji szkolnej
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki
- telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 3 dni
przed wyjazdem
- prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (zalecany rozmiar 65 x
40 x 25 cm) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
- obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby
upoważnione.
TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
OG2-1

08.07-18.07.2019

2090 PLN

OG2-2

14.07-24.07.2019

2090 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN
PROMOCJA:
-100 PLN do 28.02.2019
W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 35 osób, impreza
może zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.
DODATKOWE OPŁATY
- dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski - patrz rozkład jazdy
- 85 EUR - Koszt wstępów i realizacji programu, grecki podatek
turystyczny (płatne w autokarze)

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgłoszone do 5 dni od
daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej i wpłaty
całości lub zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można
zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie
turystycznej
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
– KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN
Leptokaria – miejscowość położona u stóp mitologicznej góry Olimp. – KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób
Jest to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej ze przewlekle chorych: 195 PLN
względu na krystalicznie czystą wodę i plażę (żwirowa). Jest to piękne – CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 165 PLN
miejsce na letni wypoczynek.
Hotel Galaxy*** - położony jest w odległości 50 metrów od morza, na TRANSPORT
terenie hotelu basen.
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele,
Pokoje: 3-4 osobowe z łazienką lub apartamenty 2 pokojowe łącznie do WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane.
6 osób, wszystkie pokoje są klimatyzowane.
Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie otwartego bufetu. Do Autokar docelowy jedzie na trasie Kraków –Leptokaria – Kraków.
śniadania podawane są ciepłe napoje, do pozostałych posiłków, woda.
Miejscowość
Miejsce zbiórki
Godzina Orientacyjna Dopłata
Hotel tranzytowy – Kornilios Palace ****, w okolicach Salonik,
odjazdu
godzina
Pokoje: 3-4 -osobowe z łazienkami.
powrotu
Wyżywienie: kolacja, śniadanie, pakowany lunch.
Warszawa
Dw. Zachodni PKS st. 11 10:00
16:30
50 PLN
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Łódź
Dworzec Łódź Widzew
12:30
14:30
50 PLN
- transport: przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie: 6 noclegów w Leptokariii, wyżywienie: śniadanie, Piotrków
McDonald's przy
13:30
13:30
50 PLN
obiad, kolacja
Trybunalski obwodnicy, stacja Circle

K (Kargał Las)
Częstochowa Parking przy McDonald's
Al. Wojska Polskiego
263/271, (w kierunku
Katowic),

15:15

11:45

50 PLN

Katowice

Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 16:45

10:15

0 PLN

Kraków

Parking przy stadionie
„Wisły”, ul. Reymonta 22

08:30

0 PLN

Gdańsk*

*Zorganizowany transport do autokaru
docelowego (realizowane przy zgłoszeniu się
min. 5 osób, różnymi środkami transportu –
PKS, PKP, bus – zawsze pod opieką
konwojenta)

180 PLN

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek
transportu podane zostaną na tydzień przed
wyjazdem na stronie internetowej

50 PLN

powrót na parking przy
Drogowców 1 – po
drugiej stronie trasy (w
kierunku Warszawy)

Bydgoszcz*
Lublin*
Poznań*
Wrocław*

18:15

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację
szkolną

100 PLN
100 PLN
100 PLN

