
 

GRECJA: Kalimera! Wczasy
Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach popołudniowych przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii.  

 

Dzień 2.  

Przyjazd do Paralii w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.  

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

WYCIECZKA FAKULTATYWNA: 15e od os / grupa min 20 os  Saloniki, drugie pod względem wielkości 

miasto w Grecji. Spacer wokół murów miejskich oraz cytadeli z przepięknymi widokami na miasto, 

kościoła św. Dimitrosa, Łuk Galeriusza, Biała Wieża. Czas wolny na zakup pamiątek. 

 

Dzień 4 

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

WYCIECZKA FAKULTATYWNA: 35e od os / grupa min 20 os Meteora (za dodatkową opłatą 20e/os.) 

zwiedzanie jednej z największych atrakcji turystycznych Grecji kontynentalnej – kompleksu klasztorów 

prawosławnych Meteora umieszczonego na „skałach zawieszonych między niebem a ziemią”. Ten 

tajemniczy i malowniczy zespół skalny będący pomnikiem światowego dziedzictwa UNESCO, to 

niezwykła wędrówka w czasy średniowiecznego prawosławia ortodoksyjnego. 

 

Dzień 5 

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

WYCIECZKA FAKULTATYWNA: 20e od os / grupa min 20 os Przejazd do miasteczka Litochoro, spacer uliczkami, 

przejście przez wąwóz Enipeas podziwiając jego monumentalne zbocza. Następnie przejazd do średniowiecznego 

zamku w Platamonas położonego nad słonecznym brzegiem Riwiery. Zwiedzanie zamku wewnątrz. Następnie 

przejazd do tradycyjnej górskiej wioski, która do dnia dzisiejszego nie utraciła swojego klimatu - Paleos 

Panteleimonas. Spacer wśród górskich malowniczych uliczek. Przerwa na mrożoną caffe freddo. 

 

Dzień 6 

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 



 

Dzień 7 

 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Serbię, Węgry, Słowację. 

 

Dzień 8.  

Planowany przyjazd do Nowego Sącza w godz. popołudniowych. 

 
CENA: Skontaktuj się z nami! 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem: Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 

- 5 noclegów + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja); 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie (NNW, KL); 

- kawa/herbata  podczas postoju autokaru; 

- opłaty drogowe i parkingi; 

- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 

Cena nie zawiera: 

- Wycieczki fakultatywne: Saloniki – 15e/os. Meteory – 2 wybrane klasztor – 35e/os., Litochoro, 

Platamonas Paleos Panteleimonas – 20e/os. 

 

Wstępna propozycja hotelu: 
 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy 
klient Biura Podróży Austral zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os. przy 
każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia 26.11.2016). Kwota przeznaczona 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w 
momencie jej dokonania). Wyjątkiem są imprezy turystyczne odbywające się w krajach posiadających 
granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest przychodem biura. 
 
Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć 
z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 

 

 


