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Grecja  
   Leptokaria  

 
 

1.Zakwaterowanie w pokojach  3, 4, 5 osobowych,     

9 noclegów, 9 śniadań , 9 lunchów, 9 obiadokolacji. 

                                                                                                                                 

2.Przejazd autokarem klasy Lux (WC, barek, 

klimatyzacja, DVD).     

4.Opiekę rezydenta. 

5. Opieka kadry pedagogicznej. 

6. Opieka polskiego  ratownika do dyspozycji tylko 

dla grupy.                                                                                                     

5 .Ubezpieczenie KL( do 10.000 euro) , NNW. 

                                                                             

 

Grecja to kraj niepowtarzalny i na swój sposób 

egzotyczny. Skarby tego kraju wydają się kryć  niemal    

w każdym miejscu: ruinach pamiętających minioną 

wspaniałość, dostojnym masywie  Olimpu, czy 

tajemniczych klasztorach „zawieszonych w 

chmurach”.                                                                 

Miejscem naszej wakacyjnej przygody będzie urokliwe 

miasteczko LEPTOKARIA będące jednym 

największych kurortów  południowej części Riwiery 

Olimpijskiej. Miejscowość położona na wysokości ok. 

300 m n.p.m , u wschodnich zboczy masywu Olimpu.     

ZAKWATEROWANIE: w   hotelu MOYSES z pokojami 

3,4,5 osobowymi. Wszystkie pokoje z balkonami i 

widokiem na morze lub widokiem na Olimp. Pokoje 

wyposażone w lodówkę, telewizor, klimatyzację.        

W hotelu basen, stół do tenisa stołowego i bar.                                                                             

WYŻYWIENIE:  9 -  śniadań, lunchów ,obiadokolacji. 

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu, lunch, 

obiadokolacja w postaci pełnego drugiego dania.   

 

15.07-26.07.2021 

16.07-27.07.2021 

                25.07-05.08.2021 

03.08-14.08.2021 

CENA: 2100 ZŁ 

http://www.jagabt.pl/


 

 

 

 

 
 
    

Meteory – 25 Euro. Nazwa „metéora” dosłownie oznacza „klasztory zawieszone w powietrzu”. Te nieurodzajne 

skały stały się schronieniem dla tysięcy ortodoksyjnych mnichów. Według legendy św. Atanazy, założyciel 

Wielkiego Meteoru, wzniósł się na szczyt skały na grzbiecie orła i w ten sposób powstał pierwszy klasztor. Meteory 

są niewątpliwie jedną z największych atrakcji Grecji. Niesamowity widok i zwiedzanie tajemniczych7 klasztorów 

zawieszonych między ziemią a niebem z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Podczas wycieczki będzie 

również okazja odwiedzić przepiękną dolinę Tembi z wykutym w skale, prawosławnym kościółkiem św. Paraskiewi 

oraz zaczerpnąć wody ze źródła bogini piękna i    miłości – Afrodyty. Dodatkowo płatny wstęp do klasztoru 3 €,    

nie dotyczy dzieci do lat 12-stu 

 

           

 

 

Wycieczka do Aten – 45 Euro. Jednodniowa wycieczka do Aten pozwala odkryć starożytną część Grecji. W programie 

zwiedzania: port Pireus, stadion Kalimarmaro (miejsce pierwszych Igrzysk Olimpijskich), Pałac Prezydencki, Park Zapion, 

słupy świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, Aeropag,  z którego podziwiać można Ateny oraz Akropol. W trakcie wycieczki 

przespacerujemy się po starożytnej Agorze greckiej i rzymskiej, gdzie dawniej odbywały się targi, oraz po najstarszej dzielnicy 

Plaka. Odwiedzimy również Parlament, gdzie znajduje się słynny Pomnik Nieznanego Żołnierza. Na koniec zobaczymy 

uroczystą zmianę warty (niezapomniana atrakcja!). W drodze powrotnej zatrzymamy się w Termopilach przy pomniku 

Leonidasa. Opłata dodatkowa za wejścia do wymienionych obiektów : 12 euro. Młodzież i nauczyciele zwolnieni z opłat. 

 

 

 

Stoki Olimpu – 20 Euro. Idealna okazja dla miłośników górskich wędrówek, aby poczuć potęgę starożytnych bogów, 

sprawujących swe rządy z najwyższego masywu w Grecji – pasma Olimpu, znajdującego się pomiędzy dolinami rzek Pinions i 

Aliakmon nad zatoką Salonicką z najwyższym szczytem Mytikas 2917m uważanym za tron Zeusa. Malownicze widoki oraz 

zbocza porośnięte różnorodną roślinnością śródziemnomorską gwarantują zapierające dech w piersiach widoki jak chociażby 

ukryte wśród skał źródełka. W programie wycieczki wędrówka przez Park Narodowy Olimpu, przejście przez piękne 

miasteczko górskie Litochoro, a następnie przez Kanion rzeki Enipea aż do źródełka Afrodyty, pole magnetyczne sprawiające, 

że autobusy jadą same pod górę oraz urocza stara wioska Palios Pantalejmon, w której czas się zatrzymał   i gdzie olbrzymi 

platan swoimi konarami stwarza dach dla miejscowych kawiarenek.  

 

Wycieczka na Skiathos – 35 Euro. Niepowtarzalna okazja poznania jednej z wysp archipelagu Sporad - Skiathos, której 

atrakcją są wspaniałe plaże. Wycieczkę rozpoczyna przejazd na półwysep Pilion, nazywany letnią rezydencją bogów 

olimpijskich. Droga wiedzie do portu w Achillio, malowniczego miasteczka położonego nad brzegiem Zatoki Pagasatyckiej. 

Rejs statkiem to wiele niezapomnianych wrażeń podczas zabawy na pokładzie, połączonej z nauką najpopularniejszych tańców 

greckich – zorby i syrtaki. Po przybyciu do portu na Skiathos, wyprawa z przewodnikiem na punkt widokowy. Następnie czas 

wolny na spacery uliczkami miasta, gdzie liczne tawerny oferują typowe potrawy greckiej kuchni. Dalszy rejs w stronę plaży 

Koukounaries, gdzie będzie czas na relaks, kąpiele wodne i słoneczne. Plaża ta jest najbardziej znaną spośród sześćdziesięciu 

plaż wyspy i uchodzi za najpiękniejszą w całej Grecji. Jest ona szczególna ze względu na piasek, który w przepiękny sposób 

odbija promienie słoneczne za sprawą zawartej w nim miki. Rejs powrotny to również zabawa i liczne atrakcje na pokładzie w 

rytmie dobre j muzyki i degustacją Metaxy. 

 

 

 

WIECZÓR GRECKI  - 22 Euro.   
Spotkanie z grecką kulturą, kuchnią, tańcem i muzyką. Przy kolacji złożonej z greckich potraw i orzeźwiającego wina będziemy 

podziwiali popisy zespołu folklorystycznego, który przedstawi tańce z całego kraju, zarówno z kontynentu jak i wysp. 

Oczywiście będzie okazja nauczenia się Zorby, legendarnego tańca, ukazującego duszę Greka, symbolu tego kraju, 

uwielbianego przez turystów z całego świata. 

 


