
TERMIN: 20.07-01.08.2020 

CENA  – 2460,00 zł  

 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

 

 

 

 

 

Grecja- Korinos/Paralia  
 Budapeszt, Meteory, Olimp, Litochoro, Alikies, Saloniki, Aquapark Petroland,  

KORINOS/PARALIA Paralia - do niedawna wioska rybacka, dziś kurort z wieloma 
możliwościami zakwaterowania i spędzania wolnego czasu. W sezonie miejsce 
tłoczne i gwarne. Dobra baza wypadowa do zwiedzania kontynentalnej części kraju 

jak i półwyspu Chalcydyckiego. Paralia 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. Korinos – mała miejscowość wypoczynkowa na 
Riwierze Olimpijskiej, niedaleko Paralii – 3 km. Piaszczysta plaża ze złotym 
piaskiem, typowe greckie tawerny, restauracje i kluby oraz malownicza okolica 
zapewnią udany letni wypoczynek   

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL ORFEAS BLUE**** położony w miejscowości Paralia Korinos, 3 km od       
centrum Paralii. Obiekt całkowicie odnowiony i  oddany do użytku w 2007 roku, 
usytuowany w spokojnej okolicy przy samej plaży. Jest to idealne miejsce na 
wypoczynek z dala od stresów życia codziennego,  gwarantuje niezapomniane i 
spokojne wakacje. Hotel  zapewnia najwyższy komfort oraz wspaniałą obsługe, 
ktora spełni wszelkie nasze oczekiwania .Pokoje wyposażone w łazienkę, 

suszarkę do włosów, telefon, WiFi, radio, telewizję satelitarną, klimatyzację, 
mini bar, sejf oraz balkon. Wystrój każdego pokoju jest wyjątkowy. Do 
dyspozycji gosci: basen, parasole i leżaki przy basenie,  beach bar, kort 
tenisowy (platny), boisko do piłki nożnej, boisko do, siatkowki  plażowej, plac 
zabaw dla dzieci, mini teatr. Szeroki wybór sportów wodnych (dodatkowo platne) 
zapewniają doskonałe emocje podczas wakacji. Duże szachy, bilard, dmuchane  
zamki I inne zabawki na morzu, ściana wspinaczki – dodatkowo platne   

PROGRAM:  

 Zwiedzanie Budapesztu  - Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, 
Baszty Rybackie, Parlament,  ul. Vaci – słynny węgierski deptak i inne. 

 Wycieczka autokarowa do Meteorów - Wyprawa w świat bizantyjskich 

monastyrów "zawieszonych w powietrzu  

 Wycieczka - 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 solankowe 

 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.  
 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

 Kąpiele w basenie hotelowym  

 Spacery promenadą, zakupy 

 Wyjazd  do dyskoteki w Paralii – wstęp dodatkowo płatne 

 Spacery po najbliższej okolicy  

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne( konkursy: plastyczny, 
mody, fryzur, makijażu, piosenki, mini playback show, tańca, 

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu ( turnieje siatkówki, koszykówki, 

piłki nożnej organizowane z innymi grupami kolonijnymi 

 Gry i zabawy integracyjne ( Wybór Miss i Mistera,  Śluby, Familiada, Chrzest,   

CENA ZAWIERA: 

 transport autokarem – Klima, WC, barek, DVD/ 

 zakwaterowanie – 8 noclegów w Grecji, 

 wyżywienie – 3 posiłki dziennie w Grecji w formie bufetu,  

 3 suche prowianty podczas przejazdu 

 Ciepły posiłek w Polsce 

 opiekę, kadry pedagogicznej, ratownika - pilota 

 ubezpieczenie NNW, KL  

 program turystyczno – rekreacyjny – opisany wyzej 

 opłatę na TFG 

CENA NIE ZAWIERA: 
Obowiązkowej opłaty za 2 kolacje tranzytowe, bilety do Aquaparku Serbii oraz 
biletów na Meteorach – razem 30,00 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 , kapiele w morzu, skoki, dyskoteka – 45,00 Euro 
UWAGI:  

 Młodzież powinna posiadać ważne paszporty lub dowody osobiste 

  

               



GRECJA  - HOTEL**** „ORFEAS BLUE” 
 

Dzień 1 – 20.07.2020 

Wyjazd Torunia  w godzinach wieczornych ok. 18.00, przejazd na Węgry ok. 870 km – 14 – 
15 godz (nocny przejazd). 

 

Dzień 2 - 21.07.2020 

W godzinach rannych przyjazd na Węgry do Budapesztu . Kierowcy mają zapewniony 

odpoczynek w hotelu. 9 godzinne zwiedzanie Budapesztu  - Wzgórze Zamkowe, Zamek 
Królewski, Plac św. Trójcy, Baszty Rybackie, Parlament,  ul. Vaci – słynny węgierski deptak i 

inne. Po mieście grupa porusza się środkami komunikacji miejskiej. Po zwiedzaniu -  

kolacja.  Po posiłku wyjazd  do Grecji przez Serbię, Macedonię ( ok. 1050 km – ok. 18 godz) 

(nocny przejazd) 

 

Dzień 3 – 22.07.2020 
Przyjazd do Grecji – śniadanie w formie pikniku. Przejazd Grecji do Korinos. 

Zakwaterowanie w hotelu, sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg  

 

Dzień 4 - 10 

Wypoczynek i realizacja programu – ewentualne wycieczki fakultatywne; 

 Wycieczka autokarowa do Meteorów - Wyprawa w świat bizantyjskich monastyrów 

"zawieszonych w powietrzu  

 Wycieczka - 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 solankowe 

 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 11 – 30.07.2020 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pobranie suchego prowiantu, przejazd do Salonik – 

ok. 65 km – 1,5 godz. zwiedzanie Salonik z przewodnikiem (Biała Wieża, mauzoleum 

Galeriusza, Kościół Św. Demetriusza, Bizantyjskie obwarowania, m.in. cytadela 

Heptapyrgion ("O Siedmiu Wieżach"), tureckie meczety, bizantyjskie świątynie W godz. 

popołudniowych wyjazd z Grecji, kolacja – suchy prowiant, przejazd przez Macedonię do 
Serbii  ok. 745 km – ok. 13 – 14 godz. / nocny przejazd/ 

 

Dzień 12 – 31.07.2020 

Śniadanie w formie pikniku W godzinach rannych przyjazd w okolice Nowego Sadu –  

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)  kolacja w Petrolandzie , a następnie wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Ok. 1100 km – ok. 19 godz. / nocny przejazd/ 

 

Dzień 13 – 01.08.2020 

Ciepły posiłek w Polsce. Przyjazd do Torunia  w godzinach południowych 

 

 

 


