Wieluń

SKOTINA PARALIA
OBÓZ REKREACYJNY

08-18.07.2022

(piątek-poniedziałek)

Cena: 2.400 zł/os. + 20 Eur/os. zwrotna kaucja
+ 5 Eur/os. opłata klimatyczna (płatna w hotelu)
Wyjazd i przyjazd do Wielunia.

▪ wiek uczestników 13-18/19 lat

SKOTINA PARALIA – miejscowość położona na Riwierze Olimpijskiej u podnóża Góry Olimp.
HOTEL „ATHINA” jest położony w m. Skotina Paralia na Riwierze Olimpijskiej w odległości ok. 700 m od
piaszczystej i strzeżonej plaży. Warunkiem wypożyczenia leżaka na plaży jest zakup napoju.
Pokoje 4 osobowe z klimatyzacją, łazienką oraz małą lodówką i TV. Bezpłatne WIFI dostępne w holu hotelu. Na terenie hotelu znajduje się bar, restauracja, basen odkryty (leżaki przy basenie bezpłatne), boisko

do gry w siatkówkę plażową.

www.athina-hotel.com

Świadczenia zawarte w cenie:
Zakwaterowanie: 8 noclegów w Hotelu „Athina”. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu + woda i
soki. Pierwszy posiłek: lunch w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: kolacja w dniu wyjazdu. Transport: autokar
z klimatyzacją, barkiem i toaletą. Ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna Polska S.A. KL- 20.000 Eur/os i
NNW – 15.000 PLN /os. Opieka pedagogiczna i medyczna. Realizacja programu.
Cena nie zawiera: programu fakultatywnego, posiłków w trakcie podróży.

Program fakultatywny (płatny dodatkowo):
Ateny - dzięki tej wycieczce będziecie mieli okazję poznać stolicę, a zarazem największe miasto w Grecji,
które słynie z bogactwa zabytków okresu starożytnego. Cena ok. 47 EUR/os.
AKROPOL – wstęp bezpłatny po okazaniu legitymacji szkolnej.
Skiathos - rejs na jedną z najpiękniejszych wysp łączący zarówno zabawę oraz okazję poznania Grecji z
innej strony. Cena ok. 40 EUR/os.
Meteory - jednodniowa wycieczka do świętych skał. Geologiczny fenomen, ogromne skały na szczycie
których znajdują się klasztory. Cena ok. 33 EUR/os.
Masyw Olimpu – spacer kanionem rzeki Enipeas, zwiedzanie Starego Pantelejmonu - kamiennej wioski
oraz ruiny Zamku Platamonas. Cena ok. 25 EUR/os.

Przyjazd do hotelu 09.07. w godzinach porannych, zakwaterowanie ok. godz. 14:30, wykwaterowanie
17.07. ok. godz. 09:00, wyjazd ok. godz. 18-ej, przyjazd do Wieluniu ok. północy 18/19.07.22
Przy zakwaterowaniu pobierana jest opłata klimatyczna w wys. 5 EUR/os. oraz kaucja zwrotna 20 EUR
zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody. Zalecane kieszonkowe ok. 100 EUR +
kwota na wybrane wycieczki fakultatywne. W czasie przejazdu planowane są przerwy na posiłki – płatne
we własnym zakresie.
Należy zabrać własne ręczniki (osobisty i plażowy).

Do przekroczenia granicy konieczny jest paszport lub dowód osobisty
(ważny min. 90 dni od daty powrotu).

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00
Biuro

Turystyczne „GLOBTUR”

ul. Ewangelicka 2a, Wieluń
tel. 43 843 95 30 lub 781 882 135
www.globtur-wielun.pl
globtur@poczta.fm
Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronach
internetowych Almaturu oraz MZS dotyczących wjazdu do Grecji:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

