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na basen lub Zatokę Termajską. Mieszkamy w pokojach: 3, 4, 5, 6 osobowych.
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, klimatyzację oraz telewizor.

Miejscowość wypoczynkowa na Riwierze Olimpijskiej w Grecji. Leży w centralnej
Pierii, przy głównej drodze krajowej, w odległości ok. 10 km na północ
od Katerini. Usytuowana jest w pobliżu gwarnego kurortu Paralia. Jest idealnym
miejscem spełniającym wszelkie wymogi udanego wypoczynku letniego.
Osoby, które preferują korzystanie z kąpieli słonecznych znajdą tu szeroką,
piaszczystą plażę. Ci którzy spędzają czas bardziej aktywnie mogą pływać,
uprawiać surfing, jeździć na nartach wodnych, czy grać w piłkę plażową.
Znajdzie się tu także coś dla miłośników długich spacerów brzegiem morza. Korinos Beach to zdecydowanie spokojne miejsce, w którym można się
delektować ciszą i szumem fal.

W Grecji 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja.

ORFeAS bLue ReSORT ****

TRANSPORT

Hotel Orfeas Blue Resort położony jest przy samej plaży z leżakami
i parasolami niedaleko miasta Korinos. Obiekt oferuje odkryty basen,
który usytuowany jest na terenie bujnego ogrodu. Zaplecze gastronomiczne
obejmuje bar i restaurację. Goście mogą także korzystać z boiska do piłki
nożnej i siatkówki. Wszystkie pokoje charakteryzują się indywidualnym
wystrojem w stylu neoklasycznym. Dysponują one balkonem z widokiem

ANIMACJe W HOTeLu

Dla uczestników kadra organizuje codziennie szereg zajęć sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, zawody pomiędzy grupami, zajęcia w wodzie
i dyskoteki nad basenem. Konkursy z nagrodami ufundowanymi przez
EURO-TOURS i hotel. W cenę kolonii i obozu wliczone są wycieczki:
Góra Olimp + Waterland (Aquapark), Meteory (słynne „wiszące” klasztory)
oraz rejs na grecką wyspę Skiathos.
WYŻYWIeNIe (buFeT SzWeDzKI)

Komfortowy autokar z klimatyzacją, DVD, barkiem i WC.
KADRA

3 opiekunów, kierownik, ratownik.
ubezPIeCzeNIe

Pakiet SIGNAL IDUNA: KL do 10.000 € i NNW do 7.000 zł.
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Nr konta: mBank 72 1140 2004 0000 3602 4993 1301

RAMOWY PROGRAM KOLONII i obozu:
Dzień 1:

Wyjazd w godzinach popołudniowych, przejazd na Węgry.
Dzień 2:

Od rana zaczniemy zwiedzać stolicę Węgier – Budapeszt. Po południu
przejazd przez Serbię, Macedonię do Grecji.
Dzień 3:

Przejazd do hotelu w Grecji. Zakwaterowanie, zapoznanie z otoczeniem.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 – 10:

Wypoczynek w Grecji: 3 posiłki dziennie, zajęcia sportowe, plażowanie nad morzem i basenem, zwiedzanie okolicy. W cenę kolonii i obozu
wliczone są wycieczki: Góra Olimp + Waterland (Aquapark), Meteory (słynne „wiszące” klasztory) oraz rejs na grecką wyspę Skiathos
– w programie rejs na rajską plażę Koukounaries (krystaliczna woda, złocisty piasek i niezapomniane widoki). Po południu popłyniemy do portu
Skiathos: punkt widokowy i spacer po wyspie. W drodze powrotnej zabawa
na statku (nauka zorby oraz liczne niespodzianki).
Dzień 11:

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Ostatnie zakupy na drogę, obiad
i podróż powrotna. Przejazd nocny przez Macedonię i Serbię.
Dzień 12:

Przyjazd na baseny termalne na Węgrzech. 9-cio godzinny odpoczynek.
Wyjazd do Polski.
Dzień 13:

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Zakończenie kolonii
i obozu.

Cena:
Termin:

950 zł + 260 €
21.07. - 02.08.2018

Informacje dodatkowe:
>> uczestnik musi posiadać paszport lub dowód osobisty ważny
min. 3 miesiące od daty powrotu z kolonii i obozu do Polski;
>> wiek uczestników: 8 - 14 oraz 15 - 19 lat;
>> na wyjazd zapraszamy osoby dorosłe za dopłatą – 400 zł
(liczba miejsc ograniczona);
>> wycieczki ujęte w programie nie zawierają kosztów biletów
wstępu, opłaty klimatycznej, przewodników, rejsu na Skiathos
i transportu miejskiego w Budapeszcie – 90 €;
>> proponowane kieszonkowe – 50 €.
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