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GRECJA – NEI PORI – RIWIERA OLIMPIJSKA                                         
                               
Nei Pori najbardziej znana i atrakcyjna miejscowość na Riwierze Olimpijskiej w Grecji, kurort z piaszczystą , szeroką  
plażą , położony u podnóża pasma Olimpu w odległości 150 km od Salonik. Region południowej  Macedonii i  północnej 
Tesalii . Grecja to kraj w którym  z Olimpu władają wszechmocny Zeus i zazdrosna Hera. Czeka na Was upał 
piaszczystych  plaż , chłód przejrzystego , błękitnego Morza Egejskiego u stóp masywu Olimpu ,a przede wszystkim 
gościnność Greków. Świetne restauracje,  sieć sklepów , dyskotek i tawern, często otwartych do godzin rannych . 
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel „SIOKAS” /***kategoria lokalna/  ,położony ok. 50 m od szerokiej piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady , 
to niewielki 3 piętrowy hotel posiadający  25 pokoi każdy z  klimatyzację, TV ,lodówką ,nowoczesną łazienką oraz 
balkonem . Na miejscu restauracja hotelowa ,bar z napojami ,winda . W pobliżu tętniące życiem centrum kurortu. 
 
CENA ZAWIERA: 
 ZAKWATEROWANIE : 9 noclegów w pokojach 2-3 
osobowych z łazienką i  z klimatyzacją, 
 WYŻYWIENIE : 2 posiłki dziennie / śniadanie – 
serwowane z  bufetu , ciepła obiadokolacja , kuchnia 
grecka , w cenie napoje do posiłków – śniadanie kawa 
herbata, sok , do obiadokolacji woda / inne napoje 
płatne osobno /pomieszczenia jadalni klimatyzowane  
UBEZPIECZENIE :  KL+ NW + bagaż SIGNAL IDUNA, 
CENA NIE ZAWIERA : 
za klimatyzację w pokoju 4 EUR/ dobę /pokój 
kosztów transportu według  wybranej wersji  
 
 
 
 
 
 

 
RAMOWY PROGRAM POBYTU /autokar z Krakowa/: 
1 dzień : o godz. 9.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. 
Ujastek 1 / KOMBINAT bud. ”S” /, przejazd przez  
Słowację Węgry, Serbię /posiłek tranzytowy/ , 
Macedonię, Grecję, za klimatyzację w pokoju 4 EUR/ 
dobę /pokój 
2 dzień :  Przyjazd do Nei Pori  , zakwaterowanie      
obiadokolacja , nocleg, 
3—10 dzień : wypoczynek plażowanie możliwość 
uczestnictwa w płatnych wycieczkach  fakultatywnych.; 
11 dzień : wykwaterowanie z pokoi ,złożenie bagaży  
ostatnie zakupy  plażowanie , wyjazd do Polski w 
godzinach popołudniowych, 
12 dzień : przejazd przez Macedonię ,  Serbię  , Węgry ,  
Słowację /dla chętnych posiłek tranzytowy za dopłatą 
ok 5 eur /, przyjazd do Polski / do Krakowa  /w 
godzinach wieczornych.

 
TERMINY I CENY: 
Autokar z Krakowa :                                                                                 Dojazd własny /cena za pobyt 9 nocy na miejscu 
                                                                                                                                               / termin do uzgodnienia / 
21.06-02.07.18   674 zł+ 288 eur razem   ok 1.927 zł                               m-ce V i X    254 zł + 261 eur razem ok  1.389  zł 
30.06-11.07.18   709 zł+ 333 eur razem   ok 2.157 zł                               m-ce VI i IX  274 zł + 288 eur razem ok  1.527 zł 
09.07-20.07.18   709 zł+ 333 eur razem   ok 2.157 zł                 01-15 VII 25-31VIII   309 zł + 333 eur razem ok  1.757 zł                                                                                                                                                                                                                         
18.07-29.07.18   709 zł+ 333 eur razem   ok 2.157 zł                       15 VII do 25 VIII  309 zł + 360 eur razem ok  1.875 zl              
27.07-07.08.18   709 zł+ 333 eur razem   ok 2.157 zł 
05.08-16.08.18   709 zł+ 333 eur razem   ok 2.157 zł 
14.08-25.08.18   709 zł +360 eur razem  ok 2.275 zł   
23.08-03.09.18   733 zł+ 333 eur razem   ok 2.181 zł   
01.09-12.09.18   733 zł+ 333 eur razem   ok 2.181 zł 
 
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza  banku PKO BP 
obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. Cena „razem około „ 
jest podana orientacyjnie –przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN 
 
DOPŁATY : za klimatyzację w pokoju 4 EUR/ dobę /pokój . 
                    za przejazd autokarem KRAKÓW-NEI PORI-KRAKÓW  400 ZŁ/osobę 
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ZNIŻKI       : 
     3 -cia osoba w pokoju 2 osobowym 15 % ceny w eur ,                                                       
      dzieci / wspólne spanie 5,99-11,99 50 % / 
      dzieci 0-5,99 gratis ,  
 
PŁATNOŚĆ : kwota w PLN płatna w Biurze +15 % kwoty w EUR , pozostała kwota w eur płatna na miejscu w hotelu 
 
UWAGA : WYMAGANY WAŻNY / co najmniej 1 m-c od daty powrotu/ PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY. 
 
 
KOSZT TRANSPORTU :  
Autokar    400 zł/osobę – przejazd w podanych w tabeli terminach w obie strony / Kraków-Nei Pori-Kraków 
Samolot : 
Możliwy przejazd samolotem Kraków-Atheny-Saloniki koszt 600-950 zl / greckie linie AEGAN / 
Lub Warszawa Modlin-Saloniki-Warszawa koszt 400-860 zł / RAYANAIR/  
Transfer : lotnisko Saloniki – Nei Pori ok 100 eur , taxi 4 osoby , lub wypożyczenie auta na lotnisku w Salonikach koszt 
25-35 eur/dzień plus koszty paliwa  
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:    
Ateny 45  eur, METEORY 30 eur + 3 eur  wstęp ,OLIMP-20 eur ,SALONIKI-25 eur, WIECZÓR GRECKI-20 eur, SKIATHOS-45 
eur, DELFY-35 eur   . 
Wycieczki organizowane są przez lokalne greckie biuro podróży. 
Uczniowie i studenci na podstawie ważnej legitymacji mają darmowe wejście na Akropol przy wycieczce do Aten 
 
UWAGA : WYCIECZKI MOŻNA ZAKUPIĆ W BIURZE TURYSTYKI ”HUT PLUS” 
 
POŁĄCZENIA ANTENOWE: 
 
GDAŃSK   150 ZŁ  , KIELCE,CZĘSTOCHOWA   50 zł  WARSZAWA,ŁÓDZ  120 ZŁ  TARNÓW,KATOWICE     30 ZŁ 
            
Dojazdy antenowe organizowane są przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd może odbywać się autobusem rejsowym, 
busem, autem osobowym lub PKP. 
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