
TERMIN: 27.06 - 10.07.2020 

               06.07 - 19.07.2020 

               17.07 - 30.07.2020 
CENA: 2245,00 zł 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grecja - Paralia  
Aquapark Petroland, Litochoro, Olimp, Alikies, Aquapark w Kecskemet 

PARALIA = długa, złocista plaża i błękit Morza Egejskiego,  kurort z wieloma 
możliwościami nocą tętni życiem – dyskoteki, puby, beach bary, kluby karaoke 
czynne są do samego rana. Nowoczesne centra handlowe, sklepy oferujące odzież 

skórzaną i futra, a obok nich klimatyczne sklepiki z pamiątkami czekają na  
turystów. Piaszczyste plaże ze złotym piaskiem, typowe greckie tawerny, 
restauracje i kluby oraz malownicza okolica zapewnią udany letni wypoczynek 

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL PARALIA INN*** - położony  w odległości 150 m od plaży, naprzeciwko 
pięknego parku z placem zabaw dla dzieci i fontannami.  Odnowiony w 2011 roku. 
Hotel dysponuje restauracją mogącą pomieści nawet 180 osób serwującą posiłki w 
formie Śniadanie jest w formie bufetu, zaś kolacja jest serwowana,  a sałatki i 
desery są w formie bufetu.  Hotel posiada recepcję, windę, bar, lobby bar, a 

także ładny ogród na dachu. Na terenie hotelu znajduje się tawerna bałkańska, 
miejsce, w którym można skosztować całej kuchni serbskiej z nieuniknionymi 
greckimi sałatkami i gyrosem. Hotel może pomieścić 130 osób w 40 pokojach (31 
pokoi standardowych i 9 apartamentów). Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 - 
osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki z prysznicami, 
klimatyzację, TV/SAT, WiFi, aneks kuchenny, balkon.  

 

PROGRAM:  
 9 godzinny pobyt w Aquaparku Petroland - jest najnowocześniejszym i 

największym tego typu obiektem w Serbii. Na jego terenie znajduje się m.in. 8 
różnych zjeżdżalni, w tym Anakonda rynna, Kamikaze, Wielotorowa, UFO, 
Czarna dziura dla pontonów, Wahadło i Anakonda z efektami specjalnymi. 
Ponadto, Aquapark Petroland oferuje największy Wodny Plac Zabaw z ponad 40 
tryskającymi wodą atrakcjami i kilkoma zjeżdżalniami dla dzieci. 

 Zwiedzanie Salonik z przewodnikiem (Biała Wieża, mauzoleum Galeriusza, 

Kościół Św. Demetriusza, Bizantyjskie obwarowania, m.in. cytadela Heptapyrgion 
("O Siedmiu Wieżach"), tureckie meczety, bizantyjskie świątynie. 

 Wycieczka autokarowa – Litochoro -  Masyw Olimpu oraz Alikies – naturalne 

SPA i świetna zabawa - Litochoro, tradycyjna górska miejscowość, położona  u 
stop mitycznego masywu Olimpu. Spacer przelomem rzeki Enipeas, do 
marmurowych wanien Afrodyty. Spacer po akwedukcie, zdjęcia przy 
wodospadzie, w ktorym jak głosi mitologia zażywała kąpieli piękna Afrodyta,  aby 
utrzymac młodosc i piękno. Przejazd do Alikies na kąpiele błotne I solankowena 

 9-godzinny  pobyt w Aquaparku  Csuszdapark  Kecskemeti Elmenyfurdo – 

kąpielisko termalne - dostępnych jest 6 basenów: 3 termalne, z leczniczą wodą, 
basen sportowy, basen rekreacyjny, z wodospadem, masażami, fontannami 
grzybek, brodzik dla dzieci, z wodnym placem zabaw, zespół 6 zjeżdżalni 

wodnych, solarium, staw z łódkami i plaża śródziemnomorska  

 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

  Kąpiele w basenie hotelowym, animacje wodne na basenie  

 Spacery po najbliższej okolicy  

 Wyjście do dyskoteki w mieście (dodatkowo płatne) 

 Turnieje, konkursy z nagrodami  

 Gry sportowe, imprezy kolonijne, zabawy ruchowe na powietrzu  
 
CENA ZAWIERA: 

 transport autokarem – Klima, WC, barek, DVD/ 

 zakwaterowanie – 9 noclegów w Grecji,  

 wyżywienie – 3 posiłki dziennie w Grecji w formie bufetu,  

 suchy prowiant na drogę powrotną 

 opiekę, kadry pedagogicznej, ratownika - pilota 

 ubezpieczenie NNW, KL  

 program turystyczno – rekreacyjny – opisany wyzej 

 opłatę na TFG 

 

CENA W ZŁOTYCH POLSKICH  NIE ZAWIERA:  
obowiązkowej oplaty za wydatki programowe – bilety wstępów oraz posiłki 
tranzytowe – 35,00 Euro 
 

FAKULTATYWNIE: 

•SZALONY REJS NA WYSPĘ SKIATHOS - Rejs wzdłuż urokliwego półwyspu 

Pilion i wyspy Ewia. Podczas rejsu załoga zadba o to, aby czas upłynął miło i 
wesoło na tańcu i zabawie. W czasie rejsu na Skiathos wiele atrakcji, m.in. 

postój w Zatoce Szyszek – 40,00 Euro 
 Wycieczka autokarowa do Meteorów - słynnych bizantyjskich klasztorów, 

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zbudowanych przez 
mnichów na niedostępnych, przypominających maczugi skałach – 20,00 Euro 

UWAGI:  
 Dzieci powinny posiadać ważne paszporty lub dowody osobiste 

  
               



GRECJA – Paralia 
 
Dzień 1  
Wyjazd z  Włocławka  w godzinach południowych, przejazd przez Czechy Słowację, do Serbii 

(nocny przejazd). 

 

Dzień 2 

Śniadanie – suchy prowiant. Przyjazd w okolice Nowego Sadu w godz. rannych – 9 
godzinny postój autokaru - pobyt w Aquaparku Petroland - jest najnowocześniejszym i 

największym tego typu obiektem w Serbii. Na jego terenie znajduje się m.in. 8 różnych 

zjeżdżalni, w tym Anakonda rynna, Kamikaze, Wielotorowa, UFO, Czarna dziura dla 

pontonów, Wahadło i Anakonda z efektami specjalnymi. Ponadto, Aquapark Petroland 

oferuje największy Wodny Plac Zabaw z ponad 40 tryskającymi wodą atrakcjami i kilkoma 

zjeżdżalniami dla dzieci. Do bagażu podręcznego prosimy o zapakowanie serwisu 
plażowego ( ręcznik, klapki, strój)   Wieczorem kolacja, a następnie wyjazd do Grecji 

przez Macedonię (nocny przejazd). 

 

Dzień 3 

Przyjazd do Grecji – śniadanie – suchy prowiant . Przejazd do Salonik - zwiedzanie 
Salonik z przewodnikiem (Biała Wieża, mauzoleum Galeriusza, Kościół Św. Demetriusza, 

Bizantyjskie obwarowania, m.in. cytadela Heptapyrgion ("O Siedmiu Wieżach"), tureckie 

meczety, bizantyjskie świątynie. Po zwiedzaniu przejazd do Paralii –. Zakwaterowanie, 

sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg  

 

Dzień 4 - 11 
Wypoczynek i realizacja programu – ewentualne wycieczki fakultatywne; 

 Wycieczka autokarowa – Litochoro -  Masyw Olimpu oraz Alikies – naturalne 
SPA i świetna zabawa - Litochoro, tradycyjna górska miejscowość, położona  u stop 

mitycznego masywu Olimpu. Spacer przełomem rzeki Enipeas, do marmurowych 

wanien Afrodyty. Spacer po akwedukcie, zdjęcia przy wodospadzie, w ktorym jak 

głosi mitologia zażywała kąpieli piękna Afrodyta,  aby utrzymac młodosc i piękno. 
Przejazd do Alikies na kąpiele błotne I solankowena   

 Wieczór grecki – Będziemy mieli okazje zobaczyć pokaz tancerzy greckich ubranych 
w tradycyjne greckie stroje ludowe. nauczyć się kilku podstawowych kroków 

greckiego tańca ludowego. Na wieczorze greckim na pewno nie zabraknie słynnej 

melodii Grek Zorba. Wszystkie atrakcje podczas tego greckiego wieczoru będą 

okraszone wspaniałą atmosferą zabawy, napoje i owoce 

 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

 Kąpiele w basenie hotelowym, animacje wodne na basenie  

 Spacery po najbliższej okolicy  

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne  

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu 

 Gry i zabawy integracyjne  
 

Dzień 12  
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, ostatnie pożegnanie z Grecją, zakupy pamiątek. 

Obiad. W godz. popołudniowych wyjazd z Grecji, kolacja – suchy prowiant, przejazd przez 

Serbię, Macedonię na Węgry – ok. 960 km / nocny przejazd/ 

 

Dzień 13 

Śniadanie w formie pikniku W godzinach rannych przyjazd na Węgry. Kierowcy mają 
odpoczynek w hotelu 9 godzin. Pobyt na Csuszdapark Kecskemeti Elmenyfurdo – 

kąpielisko termalne - dostępnych jest 6 basenów: 3 termalne, z leczniczą wodą, basen 

sportowy, basen rekreacyjny, z wodospadem, masażami, fontannami grzybek, brodzik dla 

dzieci, z wodnym placem zabaw, zespół 6 zjeżdżalni wodnych: m.in. kamikadze, czarna 

dziura, szalona rzeka, ponadto solarium, staw z łódkami i plaża. Do bagażu podręcznego 
prosimy o zapakowanie serwisu plażowego ( ręcznik, klapki, strój)  Po zabawie – 

kolacja. Po posiłku wyjazd w drogę powrotną do Polski – ok. 800 km / nocny przejazd/ 

 

Dzień 14  

Przyjazd do Włocławka  w godzinach przedpołudniowych  


