GRECJA

aż po krańce Peloponezu przez Budapeszt - Serbię - Macedonię

TERMIN: 19. 06 – 02. 07. 2016 (14 dni )

Kalimera - dzień dobry

TO JUŻ XVIII W Y P R A W A !

TRASA I PROGRAM WYPRAWY:

1 dzień 19.06. (niedziela) Bydgoszcz - wyjazd wieczorem,
Zapraszamy
młodzież
szkolną, 2 dzień 20.06. przejazd nocny przez Słowację i Węgry
do Nowego Sadu w Serbii
(1nocleg)
studentów i dorosłych do gorącej
3 dzień 21.06. Nowy Sad-Macedonia-Kalambaka(1 nocl.)
malowniczej
Grecji
aż
po
4 dzień 22.06. Kalambaka (klasztory Meteora) - Tolo na
południowe
krańce Peloponezu
Peloponezie nad M.Egejskim (2 noclegi)
(Przylądek Matapan-Tenaro) wzdłuż 5 dzień 23.06. Tolo (wypoczynek nad morzem - plaża
ciepłego Morza Egejskiego przez
piaszczysta, zwiedzanie miasteczka)
6 dzień 24.06. Tolo - Mykeny (grób Agamemnona) –
Budapeszt i Skopje.
Epidauros (starożytny teatr) - Naplion Sparta
- Githio
(3 noclegi)
W programie m.in.:
7 dzień 25.06. Githio - wypoczynek nad morzem
- Ateny (zwiedzanie z przewodnikiem)
8 dzień 26.06. Githio – Vathia (punkt widokowy
- „wiszące” klasztory Meteora
na domy – wieże)-Przylądek Matapan- starożytne Mykeny i Epidauros
Tenaro(wędrówka ok. 4 km na
- bizantyjska Monemvasia
krańce południowej Europy do latarni
- Półwysep Peloponez z dzikim Przylądkiem
morskiej, kąpiel) - Githio
Matapan - Tenaro (południowy kraniec
9 dzień 27.06. Githio - Monemvasia (zwiedzanie miasta
Europy), Kanałem Korynckm,
bizantyjskiego wykutego w skale)-Korynt
urokliwymi miasteczkami Naplion, Tolo,
(Kanał
Koryncki) - Ateny
(1 nocleg)
Githio oraz Vathia z domami w kształcie
10 dzień 28.06 Ateny (zwiedzanie z przewodnikiem
wież
Akropolu, Agora, Plaka, Parlament ) - kąpiele i wypoczynek nad Morzem
Termopile (pomnik Leonidasa)- Platamon
Egejskim na Riwierze Olimpijskiej,
na Riwierze Olimpijskiej
(2 noclegi)
Peloponezie i na południowych krańcach
11 dzień 29.06. Platamon (wypoczynek nad morzem,
Europy (Morze Śródziemne)
twierdza i punkt widokowy) - Leptokaria (zakupy) pod Masywem Olimpu
Leptokaraia (zakupy)
- Budapeszt z rejsem po Dunaju i orientalne
12
dzień
30.06.
Riwiera
Olimpijska - Skopje (zwiedzanie
Skopje (zwiedzanie z przewodnikiem)
stolicy Macedonii z przewodnikiem)1noc.
- wieczory przy greckiej muzyce
13 dzień 01.07. Skopje - Serbia - Budapeszt (zwiedzanie z
przewodnikiem, rejs po Dunaju),1 nocleg
14 dzień 02.07. Budapeszt - Słowacja - Bydgoszcz
W cenie 1800 zł + wstępy i przewodnicy
(40 euro młodzież szkolna i studenci,
(powrót późnym wieczorem w sobotę)
70 euro dorośli):
autokar z klimatyzacją (2 kierowców), parkingi
i opłaty drogowe, ubezpieczenie KL i NNW,
12 noclegów (w tym 2 w hostelu / pensjonacie,
10 na campingach, własne namioty),
pełne
wyżywienie (posiłki
przygotowują
uczestnicy z prowiantu zakupionego przez
organizatora), atrakcyjny
program, wstępy,
lokalni przewodnicy w Atenach, Budapeszcie i
Skopje, opieka doświadczonych wychowawców.

Spotkanie informacyjne dla rodziców
i zainteresowanych Wyprawą odbędzie się

8 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 17:00
w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 2, sala nr 4 (parter, naprzeciw
portierni).

Jeśli lubisz aktywny wypoczynek zgłoś się na kolejną Wyprawę (zapisy od 1 grudnia 2015 r.) do:
- Jadwiga Szczuka - Bydgoszcz, tel. 502 736 711; j.szczuka@wp.pl
lub
- Biuro Turystyki AMADEO - Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6 (budynek NOT, pok.136),
tel. 502 736 710 lub 52 / 349 34 31

