
GRECJA 2018 OLIMPIC BEACH HOTEL DIAS *** 
 

 

 
 

 

Obóz młodzieżowy / Na spotkanie z bogami Olimpu 01.07-12.07.2018 

Miejscowośd gdzie wypoczywamy: 

Olimpic Beach: niewielka, urokliwa miejscowośd wypoczynkowa w centralnej części Riwiery Olimpijskiej; z jednej strony Morze 

Egejskie: ciepła, przeźroczysta woda; czyste, piaszczyste plaże, wielokrotnie uhonorowane Błękitną Flagą! (wyróżnienie 

przyznawane najczystszym plażom w Europie); z drugiej strony mistyczna góra Olimp – to wszystko sprawia, że Olimpic Beach to 

idealne miejsce na letni wypoczynek i doskonała baza wypadowa do wielu atrakcji w Grecji. 

Zakwaterowanie: 

Hotel Dias ***(http://diashotelkaterini.gr/pl/): pokoje 2,3,4,5 – osobowe z balkonami, lodówkami i łazienkami (wc, prysznic, 

umywalka), w niektórych pokojach żeoskich łóżka małżeoskie (oddzielne materace i pościel), klimatyzacja w cenie; na terenie 

hotelu znajduje się bezpłatny internet wi-fi, basen otwarty,, drink bar, kącik internetowy, miejsce do wypoczynku na świeżym 

powietrzu wyposażone w leżaki i parasole; w odległości 150m od hotelu kompleks boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki                 

i tenisa; na miejscu polskojęzyczna obsługa. 

Wyżywienie:  

3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu (kawa, kakao, herbata, chleb, masło, cornflakes, kiełbasa, mortadela, ser, ogórek, 

pomidor, dżem, ser, słodkie ciasto ,soki, woda mineralna); obiad serwowany (zupa, drugie danie z mięsem, sałatka w formie 

bufetu); kolacja (woda i sok + owoc lub coś słodkiego + danie serwowane - przykładowo z podziałem na dni: 1: kiełbaski + frytki, 

2: makaron z serem, 3: pizza, 4: risotto, 5: ziemniaki z piekarnika z jajkami, 6: makaron z sosem, 8: naleśniki, itp.; przez cały czas 

dostęp do wody pitnej; pobyt zaczynamy obiadem (pierwszego dnia), a kooczymy śniadaniem (ostatniego dnia). 

Transport: 

Zapewniamy transport komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, tv, barek, wc, regulowane fotele. Na trasie 

opieka polskojęzycznego pilota. Wyjazdy z Wrocławia i Dzierżoniowa. Z pozostałych miast możliwe połączenia antenowe. 

Przewidywany czas podróży – ok 24 godzin. 

Cena: 1999,00 zł* 

Płatności: 

Bezzwrotny zadatek w wysokości 500,00 zł płatny do dnia 31.03.2018 r./ pozostała kwota płatna do 30 dni przed rozpoczęciem 

imprezy (01.06.2018)/ promocja: płatnośd całej kwoty do dnia 28.02.2016 r. – zniżka 50,00 zł/ promocja: rodzeostwo płaci mniej 

– zniżka 50,00 zł/os. 

Dane do przelewów: 

Biuro Turystyczne Prom/ ul. Skrzydlata 11C/25, 54-129 Wrocław/ rachunek bankowy: mBank 49 1140 2004 0000 3502 7149 

1760/ Tytuł przelewu: obóz Grecja 2018, imię i nazwisko uczestnika. 

Informacje i zapisy: 

Beata Dudzioska 
T: + 48 506 048 791 

M: beatadudzinska@onet.eu 

Elżbieta Fiałkowska-Krzysik 
T: + 48 695 301 116 

M: kana9401@wp.pl 

Paweł Selucha 
T: +48 603 387 071 

M: pawel@wycieczki-szkolne.com 
 

* Szczegóły na: www.wycieczkiszkolne.wroclaw.pl 


