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Biuro Podróży Selva Tour 

25-801 Kielce ul. Krakowska 291 

tel: +48 41 344 40 10 

e-mail: selvatour@selvatour.pl 

www.selvatour.pl 

 

Zielona Szkoła Grecja 

Olimpic Beach - Olimp -  Meteory 

      
Program ramowy: 

 

Dzień 1 

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Bułgarię do 

Grecji. W czasie przejazdu krótkie postoje. 

Dzień 2 
Przyjazd do Olimpic Beach  w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie od godziny 14:00. Spacer po 

okolicy i odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 
Śniadanie, wyjazd do Parku Narodowego Góry Olimp. Podjazd autokarowy na wysokość 944 m.n.p.m 

pod schronisko Stavros skąd widać część masywu zwaną Tronem Zeusa. Przejazd do 

miasteczka Litochoro położonego u stóp Olimpu, by wyruszyć malowniczą trasą widokową wąwozu 

Mavrolongos do źródeł rzeki Enipeas. 

Dzień 4 
Śniadanie. Dzień na relaks i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg. Lub możliwość skorzystania z wycieczki 

fakultatywnej. 

Dzień 5 
śniadanie, wyjazd do Meteorów. Zwiedzanie klasztorów oraz wizyta w wytwórni ikon z możliwością 

zakupu. W drodze powrotnej przejazd Doliną Tembi, gdzie po drodze będzie możliwość zobaczenia 

kameralnego kościoła Agia Paraskievi wykutego w skale. Na koniec wycieczka zatrzyma się przy źródełku 

Pięknej Afrodyty. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w stronę 

Polski.  

Dzień 7 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo wieczornych.  

*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta. 
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Cena obejmuje: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX; 

 4 noclegi w Hotel Platon*** (pokoje 3, 4 os. z łazienkami); 

 4 śniadania i 4 obiadokolacje; 

 opieka pilota; 

 wycieczka na Olimp; 

 wycieczka Meteory; 

 obowiązkową opłatę za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (+10 zł/os.); 

 ubezpieczenie KL (10.000 euro), NNW (15.000 zł) oraz bagaż (800 zł), obejmuje również choroby 

przewlekłe. 
 

Dodatkowo płatne (obowiązkowo): 10 EUR/os. opłata klimatyczno – administracyjna 

 

 

Hotel położony jest przy promenadzie ok. 50 m od plaży, 100 
m od centrum tradycyjnej greckiej miejscowości Olimpic 
Beach oraz 3 km od centrum Paralii, w malowniczym 
otoczeniu przyrody, w pobliżu wielu atrakcji turystycznych, 
takich jak Olimp, starożytne miasto Dion oraz dolina Tempe. 
Zakwaterowanie w 3, 4 - osobowych pokojach z bezpłatną 

klimatyzacją. Każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem 

sanitarnym (wc, prysznic, ręczniki, suszrka do włosów), TV-

SAT oraz balkon.  

 

 

 

 

 

Cena od:  
 

 

1 259 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 60 osób 

1 299 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 50 osób 

1 399 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 40 osób 

 

 

Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z województw 

świętokrzyskiego lub w niedalekiej okolicy. 

 

 

 

           


