
                            

GRECJA – RIWIERA 
OLIMPISJKA 

Grecja – tu znajdziesz swoje kefi, czyli prawdziwą radość życia. I to na tysiące sposobów. 

Podobnie jak wysp bowiem, Grecja ma tysiące twarzy i atrakcji. Tu moc historii sprzed wieków splata się z 

niepowtarzalną kulturą, zniewalającą przyrodą, przepysznym jedzeniem i klimatem, który zapewnia doskonały 

humor przez cały rok. Tu wszystko tętni życiem i sprawia, że chce się żyć… bardziej. 

To Ty decydujesz! Odkrywaj zarówno uroki Grecji kontynentalnej, jak i tej wyspiarskiej i przekonaj się, jak 

wieloma odcieniami mieni się ten kraj, otulony lazurowymi morzami. Poznaj jej historię, smaki i magię 

wspólnie z nami! 

1 DZIEŃ 

Przejazd przez Słowację i Węgry w kierunku Grecji.  

2- 9 DZIEŃ 

Przyjazd na Riwierę. Dziewięć dni .Wypoczynek w jednym z 

kurortów Riwiery Olimpijskiej. Zakwaterowanie w pokojach dwu 

osobowych. Śniadania i obiadokolacje w każdym dniu pobytu.  

W trakcie pobytu wycieczki do: 

– Wycieczka do centralnej TESALII , gdzie zobaczymy wpisane 

na listę UNESCO „zawieszone w powietrzu” Klasztory w 

Meteorach. Wizyta w Klasztorach: Wielki Meteoron i Św. 

Warłama. 

– Rejs statkiem do położonej na Morzu Egejskim i należącej do 

Archipelagu Sporadów, uroczej wyspy Skiatos, słynącej z 

pięknych plaż i miłej atmosfery. 

– Wieczorna wycieczka do Salonik. 

Wyjazd dziesiątego dnia w godzinach popołudniowych w kierunku 

Polski.  

CENA: 

1.000 zł + 360 euro  
 
Terminy wycieczek lokalnych ustalane są przez 

rezydenta. 

Cena obejmuje: przejazd autokarem cena z 

Włocławka (video, WC, klimatyzacja), 9 noclegów z 

dwoma posiłkami, zakwaterowanie w pokojach 2,3 

osobowych z łazienką i klimatyzacją, opiekę pilota-

rezydenta, opłatę klimatyczną, wycieczkę Meteory, rejs statkiem, Saloniki 

Cena nie obejmuje: opłaty za klimatyzacje w pokoju (5euro za pokój za dzień pobytu), ubezpieczenie NNK i 

KL oraz rozszerzenie Covit-19 cena 50zł od osoby z pobyt. 

Terminy wypoczynku lato 2022 
 

 
 
 

*Grupa z Włocławka  cena 1000 zł + 360 euro, wyjazd z Włocławka  przed północą 21.06.2022 
 

Lp. Oznaczenie Wyjazd z Polski Pobyt na miejscu 

     9 noclegów 

Powrót do 

Polski 
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