
Kolonie Letnie - Grecja – Riwiera Olimpiska  
Hotel Artemis ** 
 
 
od dnia: 30.06 do 13.07. 2015 

wyżywienie: FB - śniadanie, obiad, kolacja 
transport: autokarem 
długość wyjazdu: 14 dni 
 

 

 
 

 
 

 

ZAKWATEROWANIE: 
 
Hotel Artemis** - znajduje się 50 m od plaży, w centrum rozrywkowego kurortu, w sąsiedztwie wesołego miasteczka, 
pokoje 2, 3, 4 osobowe z darmowym WiFi oraz lodówką 

WYŻYWIENIE: 
 
3 x dziennie, do śniadania kawa, herbata, do innych posiłków bezpłatnie woda 
 
CENA 1569,- 

CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy LUX Łódź – Paralia – Łódź ( klimatyzacja, cafe-bar, WC, DVD)  
• zakwaterowanie 9 noclegów w pokojach 2, 3 i 4 osobowych  
• wyżywienie FB - trzy posiłki dziennie 9 śniadań, 10 lunchy, 9 obiadokolacji  
• opiekę pilota i wychowawców na trasie przejazdu  
• opiekę rezydenta i wychowawców na miejscu  
• ubezpieczenie [KL 10 000 €, NNW 10000 zł, BP 500 zł (utrata)]  
• BUSanimacje + bogaty program rekreacyjno-rozrywkowy  
• Suchy prowiant na drogę powrotną 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
• wycieczki fakultatywne i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych (160 zł)  
• obiad na trasie przejazdu (ok. 5 €/posiłek) podczas dłuższego postoju do i w drodze powrotnej 
 
SKŁADNIKI WYMAGANE 

• opłata serwisowo-kwaterunkowa 10 € - płatne u pilota w autokarze  
• kaucja zwrotna 10 € - wpłacana kierownikowi obozu i zwracana w dniu wyjazdu 
 
 

BIURO SPRZEDAŻY:  Biuro Podróży QUANTI sp. c. 91- 148 Łódź ul Traktorowa 96 tel 42 6 111 777 email: info@quantitravel.pl 



 

PROGRAM WYJAZDU: 
• Dzień 1 Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.  
•Dzień 2 Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię/Macedonię.  
• Dzień 3 - 12 Przyjazd do Paralii w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godzinach od 12-14. Pobyt 
wypoczynkowy i rekreacyjny. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.  
• Dzień 12 Wykwaterowanie w godzinach porannych. Czas na złapanie ostatnich wspomnień i pożegnanie z greckimi 
plażami. To również czas na prace konkursowe! Wykonaj najlepsze zdjęcie, nakręć, strzel sobie selfie z naszym 
autokarem - stwórz najlepsze wspomnienia dla siebie i swoich przyjaciół. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  
• Dzień 13 Podróż powrotna. Przejazd przez Macedonię, Bułgarię/Serbię, Węgry, Słowację.  
• Dzień 14 Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych (Polska Południowa), porannych/przedpołudniowych 
(Polska Centralna), popołudniowych/wieczornych (Polska Północna).  
 
Jak długo trwa dojazd do Paralii? - od przekroczenia granicy ok. 30 godzin.  
Impreza zaczyna się już w autokarze :) Animacje, filmy, muzyka, integracja ! 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

 
ATENY - (wycieczka całodniowa)  Stolica Grecji do dziś zachowała ślady po wszystkich najeźdźcach okupujących miasto 
na przestrzeni wieków. Wymieszanie i nakładanie się świadectw różnych kultur nadaje Atenom niejednorodny i czasami 
niespójny charakter. Każda pora roku jest dobra, aby tu przyjechać i każda ma swój urok. Lato oferuje festiwale, zima - 
karnawał, wiosna - kwitnące wzgórza, a jesień - łagodne słońce i mniejszą liczbę turystów. Ateny uważane są za 
klasyczne greckie miasto ze swoim najsłynniejszym reprezentantem – Akropolem. Niegdyś był on miejscem kultu 
starożytnych, dzisiaj jest wielką dumą współczesnych. To, co zostało ze świątyń, ciągle zachwyca. Ponadczasowe dzieło 
sztuki, które mimo że wiele razy grabione i zdewastowane, nadal żyje. Budowla jest nazywana perłą światowej 
architektury.  
Cena dziecko: 40 Euro 

 
OLIMP (wycieczka całodniowa) - Najwyższa, najbardziej magiczna i urzekająca góra Grecji, porośnięta dziką roślinnością 
nie ma sobie równej w całym kraju. Olimp to masyw o długości 28 km i szerokości 25 km, uwieńczony aż ośmioma 
szczytami, z których najwyższy Mitikas (w tłumaczeniu na język polski - nos) liczy 2917 m n.p.m. W czasach starożytnych 
był on uważany za siedzibę bogów, z których najważniejszym był Zeus. Olimp, otoczony aurą tajemniczości, był 
niedostępny dla śmiertelników, którzy, chcąc sobie zjednać przychylność bogów, składali swoje dary na sąsiednich 
szczytach - Stefanim (2909 m) i Skalii (2866 m). Mimo upływu lat jego tajemniczość nie przeminęła, a zjawiska 
atmosferyczne pozwalają odczuć ducha czasów antycznych.  
Cena dziecko: 15 Euro 

 
SKIATHOS (wycieczka całodniowa)- Jest to uroczy rejs wzdłuż wybrzeży półwyspu Pilon na Wyspę Skiathos, leżącą w 
zachodniej części Morza Egejskiego, w archipelagu Sporad Północnych. Pilon jest jednym z najpiękniejszych miejsc w 
Tesalii, a sama wyspa z pewnością zniewala pięknymi widokami. Skiathos, nazywana także "wyspą młodości" swoją 
nazwę zawdzięcza turkusowym lagunom oraz niepowtarzalnym plażom. 
Cena dziecko: 35 Euro 
 
UWAGI: 
Każdy uczestnik kolonii i obozów musi dostarczyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ KOLONIJNĄ. 
W przypadku braku karty uczestnik może nie zostać zabrany na wyjazd. 
Przy wyjazdach zagranicznych prosimy o zabranie, ważnego PASZPORTU lub DOWODU OSOBISTEGO. 
  
Każdy uczestnik powinien zabrać odpowiednią odzież i obuwie - kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem do opalania, 
przybory higieniczne, mały plecak turystyczny. 
Prosimy o zaopatrzenie uczestników w podstawowe leki oraz środki na uczulenia i oparzenia słoneczne. 
W dniu powrotu z imprezy prosimy młodzież o kontakt z Rodzicami z granicy polskiej, w celu ustalenia dokładnej godziny powrotu. 
Przybliżoną godzinę powrotu podajemy na zbiórce w dniu wyjazdu. 

 
Sugerowane kieszonkowe - zabierz ze sobą ok. 100 € na drobne wydatki! 

 

BIURO SPRZEDAŻY:  Biuro Podróży QUANTI sp. c. 91- 148 Łódź ul Traktorowa 96 tel 42 6 111 777 email: info@quantitravel.pl 


