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GRECJA -SCOTINA BEACH  wypoczynek pod Olimpem 
 
Scotina Beach-miejscowość turystyczna na Riwierze Olimpijskiej, położona u podnóża Olimpu. Połączenie gór z jednej 
strony oraz morza z drugiej tworzy jeden z najpiękniejszych zakątków Grecji. Bliskość miejsc takich jak: Saloniki, 
Meteory czy Olimp czynią ją interesującą dla licznie odwiedzających ją turystów. 
Różnorodność krajobrazów ,szerokie piaszczyste plaże, błękit Morza Egejskiego, bliskość mistycznego masywu Olimpu , 
są atrakcją i gwarantują udany wypoczynek, a gościnność Greków jest legendarna. 
 
Zakwaterowanie: hotel Sintrivanis Resort *** położony nad samym morzem w miejscowości Skotina- dojście 
oświetloną wieczorem alejką przez park platanów. Budynek hotelowy posiada 30 pokoi 2,3 i 4 – osobowych z  łazienką, 
balkonem, TV ,lodówką, klimatyzacja. Na terenie obiektu znajduje się bardzo ładny basen /w czasie zwyczajowej na 
południu sjesty- nieczynny/ restauracja hotelowa, bar przy barze, mini market . Odległość plaży od hotelu wynosi 
150m.Hotel otaczają stare drzewa-platany dające latem cień chroniący przed upałem i słońcem. W pobliżu centrum 
miejscowości znajdują się sklepy, tawerny. 
 
Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja bufet, woda. Kuchnia grecka. 
 
Program pobytu: 
1 dzień: o godz.9:00 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię Macedonię. 
Nocny przejazd w stronę Grecji. 
2 dzień: Przyjazd do Grecji w godzinach przedpołudniowych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, odpoczynek 
nad basenem lub krótki spacer. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00,czas na odpoczynek po podróży, , 
obiadokolacja ,nocleg. 
3 -10 dzień : Wypoczynek, plażowanie ,możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych.                              
11 dzień : wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, 
późnym popołudniem, wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Macedonię i Serbię. 
12 dzień: Przejazd Węgry i Słowację , przyjazd do Polski /do Krakowa ul. Ujastek 1 w późnych godzinach 
popołudniowych. 
 
CENA ZAWIERA: 
 
Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelu „Sintrivanis” w skromnych pokojach 2 , 3 i 4 – osobowych z łazienką, 
balkonem, TV ,lodówką i klimatyzacją/w cenie/ 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie/śniadanie-bufet, obiadokolacja, kuchnia grecka, napoje do posiłków: śniadanie kawa, 
herbata, obiadokolacja: woda /pomieszczenia jadalni klimatyzowane/. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. 
Transport: przejazd komfortowym autokarem/klimatyzacja, fotele uchylne, wc, video na trasie : Kraków-Scotina -
Kraków,  
Opieka medyczna: miejscowa opieka medyczna 
Ubezpieczenie: Signal Iduna KL-10 000 Euro,NNW-10 000zł i bagaż-800zł 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakultatywnych, dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z wyjazdu ( ok.3% ceny imprezy).ubezpieczenia od chorób przewlekłych, Opłaty na Fundusz Gwarancyjny 10 zł, opłaty 
za przejazdy antenowe. 
 
ZNIŻKI : 
Dzieci do lat 5,99 bez osobnych świadczeń gratis / tylko opłata za autokar + ubezpieczenie ok 425 zł /, 
Dzieci 5,99-11.99  wspólne spanie – zniżka 40 % ceny w EUR , 
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TERMINY I CENY: 
21.06-02.07.18   590 zł + 246 eur    razem ok   1.660 zł     
30.06-11.07.18   650 zł + 246 eur    razem ok   1.720 zł 
09.07-20.07.18   730 zł + 246 eur    razem ok   1.800 zł 
18.07-29.07.18   730 zł + 246 eur    razem ok   1.800 zł 
27.07-07.08.18   730 zł + 246 eur    razem ok   1.800 zł 
05.08-16.08.18   730 zł + 246 eur    razem ok   1.800 zł 
14.08-25.08.18   730 zł + 246 eur    razem ok   1,800 zł 
23.08-03.09.18   650 zł + 246 eur    razem ok   1.720 zł 
01.09-12.09.18   590 zł + 246 eur    razem ok   1.660 zł 
     
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej  w zł i eur przeliczonej według kursu sprzedaż pieniądza w Banku PKO BP w dniu ostatniej wpłaty .. Wplata w w 

zł lub w eur .Cena razem ok jest podana orientacyjnie – przyjęto kurs 1 eue r= 4,35 zł. .  
                                                                                     
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    
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” 
 
UWAGA: WYMAGANY WAŻNY CO NAJMNIEJ 1 MIESIĄC OD DATY POWROTU PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.    
 
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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UWAGA : możliwy dojazd własny - cena w tabeli w zł niższa o 300 zł 

                   możliwy dojazd samolotem : 

                   LINIE RYANAIR  : Warszawa -Modlin - Saloniki      orientacyjny koszt : 600-900 zl/osobę 

                   LINIE AEGAN      : Kraków-Atheny-Saloniki             orientacyjny koszt : 600-1000 zl/osobę 

                   transfer  Saloniki-Scotina / w jedną stronę TAXI /100eur                                       

                    wypożyczenie samochodu na lotnisku : koszt 25-35 eur /dzień  w zależności od wielkości auta i terminu 

                    BT HUT PLUS może pomóc w załatwieniu transportu lotniczego 

 


