AUTOKAR
Olimpic Beach to kosmopolityczny kurort turystyczny znajdujący się na Riwierze Olimpu, który od wielu lat
przyciąga dziesiątki tysięcy turystów z różnych stron świata.
Olimpic Beach to miejsce dobrego i cichego odpoczynku, dla osób spragnionych zabawy i wakacyjnego
szaleństwa w wielu klubach i dyskotekach. Miejscowość oferuje wysoki serwis hotelowy, znajdują się tu
tawerny , restauracje . Atutem tutejszego kurortu jest duża i szeroka plaża z łagodnym i bezpiecznym zejściem
do morza, która corocznie pod względem czystości uzyskuje międzynarodową klasę „Błękitnej Flagi”.
Olimpic Beach to centrum regionu Pieria, z miastem administracyjnym w Katerini, oddalonym około 8 km.
Miasto to ułatwia szybkie i regularne połączenia z innymi miejscowościami.
Na pasjonatów spacerowiczów joggingu czeka deptak spacerowy łączący Olimpic Beach z miejscowością
Paralia oraz ścieżka rowerowa dla wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek.
Hotel Dias *** znajduje się w cichym zakątku kurortu
turystycznego Olimpic Beach w regionie Pieria,
opodal podnóża pasma Gór Olimpu. 600 metrów to
odległość dzieląca hotel od morza i szerokiej drobno
piaszczystej plaży, natomiast do centrum miasta około
300 metrów, całkowicie odnowiony w 2015 r. Miasto
Katerini, to stolica tutejszego regionu Pieria,
znajdująca się w odległości 8 km od miasteczka
Olimpic Beach.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 – osobowe z
łazienkami. Wszystkie pokoje są przytulne i
gustownie urządzone. Z pokoi roztacza się piękny
widok na morze lub szczyty pasma Olimpu
oraz Pieri. Wyposażenie pokoju: klimatyzacja (płatna
6 eu/dzień), telewizja SAT lodówka, suszarka do
włosów, sejf, Wi-Fi (bezpłatne w całym hotelu).

Cena: 1699 zł
Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie 9 noclegów
 Wyżywienie: 9 x śniadania, 9 x
obiadokolacje
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Transport autokarem: klimatyzacja, WC,
barek, TV
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Opieka pilota

Zniżki: dzieci do lat 3 - 580 zł (bez świadczeń na
łóżku z rodzicami), dzieci 3-10 lat / 1120 zł.

AUTOKAR
Olimpic Beach to kosmopolityczny kurort turystyczny znajdujący się na Riwierze Olimpu, który od wielu lat
przyciąga dziesiątki tysięcy turystów z różnych stron świata.
Olimpic Beach to miejsce dobrego i cichego odpoczynku, dla osób spragnionych zabawy i wakacyjnego
szaleństwa w wielu klubach i dyskotekach.Miejscowość oferuje wysoki serwis hotelowy, znajdują się tu
tawerny , restauracje . Atutem tutejszego kurortu jest duża i szeroka plaża z łagodnym i bezpiecznym zejściem
do morza, która corocznie pod względem czystości uzyskuje międzynarodową klasę „Błękitnej Flagi”.
Olimpic Beach to centrum regionu Pieria, z miastem administracyjnym w Katerini, oddalonym około 8 km.
Miasto to ułatwia szybkie i regularne połączenia z innymi miejscowościami.
Na pasjonatów spacerowiczów joggingu czeka deptak spacerowy łączący Olimpic Beach z miejscowością
Paralia oraz ścieżka rowerowa dla wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek.
Hotel Dias *** znajduje się w cichym zakątku kurortu
turystycznego Olimpic Beach w regionie Pieria,
opodal podnóża pasma Gór Olimpu. 600 metrów to
odległość dzieląca hotel od morza i szerokiej drobno
piaszczystej plaży, natomiast do centrum miasta około
300 metrów, całkowicie odnowiony w 2015 r. Miasto
Katerini, to stolica tutejszego regionu Pieria,
znajdująca się w odległości 8 km od miasteczka
Olimpic Beach.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 – osobowe z
łazienkami. Wszystkie pokoje są przytulne
i gustownie urządzone. Z pokoi roztacza się piękny
widok na morze lub szczyty pasma Olimpu
oraz Pieri. Wyposażenie pokoju: klimatyzacja (płatna
6 eu/dzień), telewizja SAT lodówka, suszarka do
włosów, sejf, Wi-Fi (bezpłatne w całym hotelu).

Cena: 1699 zł
Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie 9 noclegów
 Wyżywienie: 9 x śniadania, 9 x
obiadokolacje
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Transport autokarem: klimatyzacja, WC,
barek, TV
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Opieka pilota
Zniżki: dzieci do lat 3 - 580 zł (bez świadczeń na
łóżku z rodzicami), dzieci 3-10 lat / 1120 zł.

SAMOLOT
Olimpic Beach to kosmopolityczny kurort turystyczny znajdujący się na Riwierze Olimpu, który od wielu lat
przyciąga dziesiątki tysięcy turystów z różnych stron świata.
Olimpic Beach to miejsce dobrego i cichego odpoczynku, dla osób spragnionych zabawy i wakacyjnego
szaleństwa w wielu klubach i dyskotekach. Miejscowość oferuje wysoki serwis hotelowy, znajdują się tu
tawerny , restauracje . Atutem tutejszego kurortu jest duża i szeroka plaża z łagodnym i bezpiecznym zejściem
do morza, która corocznie pod względem czystości uzyskuje międzynarodową klasę „Błękitnej Flagi”.
Olimpic Beach to centrum regionu Pieria, z miastem administracyjnym w Katerini, oddalonym około 8 km.
Miasto to ułatwia szybkie i regularne połączenia z innymi miejscowościami.
Na pasjonatów spacerowiczów joggingu czeka deptak spacerowy łączący Olimpic Beach z miejscowością
Paralia oraz ścieżka rowerowa dla wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek.
Hotel Dias *** znajduje się w cichym zakątku kurortu
turystycznego Olimpic Beach w regionie Pieria,
opodal podnóża pasma Gór Olimpu. 600 metrów to
odległość dzieląca hotel od morza i szerokiej drobno
piaszczystej plaży, natomiast do centrum miasta około
300 metrów, całkowicie odnowiony w 2015 r. Miasto
Katerini, to stolica tutejszego regionu Pieria,
znajdująca się w odległości 8 km od miasteczka
Olimpic Beach.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 – osobowe z
łazienkami. Wszystkie pokoje są przytulne i
gustownie urządzone. Z pokoi roztacza się piękny
widok na morze lub szczyty pasma Olimpu
oraz Pieri. Wyposażenie pokoju: klimatyzacja (płatna
6 eu/dzień), telewizja SAT lodówka, suszarka do
włosów, sejf, Wi-Fi (bezpłatne w całym hotelu).

Cena: 1380 zł + bilet lotniczy około 1060 zł z bagażem 20 kg
Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie 10 noclegów
 Wyżywienie: 10 x śniadania, 10 x obiadokolacje
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Opieka rezydenta

Zniżki: dzieci do lat 3 - 100 zł (bez świadczeń na łóżku z rodzicami),
dzieci 3-10 lat / 765 zł.
Cena nie zawiera: transferu lotnisko – hotel – lotnisko / cena 660
eu/grupa, klimatyzacji w pokojach (cena 6 eu/dzień/pokój).

Wycieczki fakultatywne:
- Grecki Wieczór w rytmie Greka Zorby może odbyć się w Paralii ( 25 € osoba ) w cenie kolacja z
winem.
- Wycieczka na wyspę Skiathos( 45 € osoba ) w cenie bilet na statek.
- Piracka Łajba - wycieczka statkiem po Zatoce Termajskiej ( 25 € osoba )w cenie kosztowanie małż,
ryb, wina...
- Półwysep Athos 45 € w cenie bilet na statek
- Ateny około 45 eu
- Meteory około 25 eu

Organizator:
Biuro Turystyczno-Usługowe "Travel" - Jacek Oleksa
ul. Okulickiego 11
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 8424143, 15 8424905, 606 366 806
Mail: biuro@travelgo.pl
www.travelgo.pl

