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GRECJA -SCOTINA BEACH  „Wakacje pod Olimpem”              Obóz dla młodzieży 12-18 lat                                                                            
 
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” 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, boisko do siatkówki. 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 oraz odbywają się dyskoteki. 
Wyżywienie: śniadanie, lunch, obiadokolacja bufet, do lunchu i obiadokolacji woda. Kuchnia grecka. 
Obóz młodzieżowy w Grecji został stworzony dla ludzi aktywnych, którzy poza tradycyjną rekreacją pragną przeżyć  
wakacyjną przygodę z tańcem, sportem i fotografią. 
W programie wyjazdu każdy znajdzie coś dla siebie. Dla aktywnych fizycznie – zumba, fitness, aqua aerobik; dla 
miłośników tańca – nauka salsy, hip-hopu czy disco;  dla fotoamatorów – warsztaty fotograficzne i filmowe. Nudzić 
się nie będziecie!  

Chcesz być Fit i mieć piękną sylwetkę? Brakuje Ci ruchu? Lubisz aktywnie spędzać czas? Trening poprawi Twoją 
kondycję i wydolność organizmu. Czekają na Ciebie zajęcia takie jak: zumba, aerobik, aqua aerobik, stretching – 
zajęcia rozciągające. Oczywiście poza zajęciami fitness, będziesz miał czas na liczne zajęcia rekreacyjne, plażowanie, 
kąpiele .Ten obóz gwarantuje Ci doskonałą zabawę i dużą dawkę energii! 

Chcesz być gwiazdą Snapchata lub You Tube ? Chcesz posiąść umiejętność fotografowania i filmowania ? Chcesz 
utrwalić swoje wspomnienia tak by inni zazdrościli Ci wakacji? Krótkie warsztaty pomogą Ci poznać tajniki sztuki 
„malowania światłem”. Program obejmuję zajęcia teoretyczne, modeling i atelier oraz tradycyjny plener – wschód 
słońca. Oczywiście wspólne filmowe produkcje i ich prezentacje. Wakacje z kamerą mogą być świetną receptą na 
„wakacyjną nudę”, a kto wie może i pomysłem na całe życie! 

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, spotkanie organizacyjne z kadrą, 
obiadokolacja, nocleg. 
3 -10 dzień : Wypoczynek, plażowanie i kąpiele morskie, dyskoteki, piesze wycieczki po okolicy, gry i zabawy, piesza 
wycieczka do zamku Krzyżowców w Platamonas, dyskoteki na miejscu, gry i zabawy ,możliwość uczestnictwa w 
płatnych wycieczkach fakultatywnych. Całodzienna wycieczka statkiem na wyspę Skiatos połączona z zabawą na 
statku , zwiedzaniem miasteczka , kąpielą morską na „złotej plaży” /za dopłatą 40 EUR/.Realizacja programu”Chcesz 
być FIT” i „Chcesz być gwiazdą Snapchata lub You Tube ?” 
 
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Lunch, późnym popołudniem, wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez 
Macedonię i Serbię. 
 
12 dzień: Przejazd Węgry i Słowację/ciepły posiłek/przyjazd do Polski/do Krakowa ul. Ujastek 1 w późnych godzinach 
popołudniowych. 
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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: 3 posiłki dziennie/śniadanie-bufet, lunch, obiadokolacja, kuchnia grecka, napoje do posiłków: śniadanie 
kawa, herbata, woda, lunch, obiadokolacja / wybór z dwóch dań : woda, paczka na drogę powrotną/pomieszczenia 
jadalni klimatyzowane/. 
1x ciepły posiłek tranzytowy/Słowacja/.Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy lunchem. 
Transport: przejazd komfortowym autokarem/klimatyzacja, fotele uchylne, wc, video na trasie :Kraków-Scotina -
Kraków,  
Kadra: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent na miejscu 
Opieka medyczna: miejscowa opieka medyczna 
Ubezpieczenie: Signal Iduna KL-10 000 Euro,NNW-10 000zł i bagaż-800zł 
Realizacja programu 
Cena nie zawiera: 
świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakultatywnych, wycieczki z rejsem na Wyspą Skhiatos  dopłata 40 
eur ,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. 
 
TERMINY I CENY: 
30.06-11.07.18    740 ZŁ + 230 EUR  razem ok  1.740 zł     
09.07-20.07.18    740 ZŁ + 230 EUR  razem ok  1.740 zł   
18.07-29.07.18    740 ZŁ + 230 EUR  razem ok  1.740 zł   
27.07-07.08.18    740 ZŁ + 230 EUR  razem ok  1.740 zł   
05.08-16.08.18    740 ZŁ + 230 EUR  razem ok  1.740 zł   
14.08-25.08.18    740 ZŁ + 230 EUR  razem ok  1.740 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-45euro,METEORA-30 € + 3 € wstęp,OLIMP-20 €,SALONIKI-25 €,WIECZÓR GRECKI-20 €, SKIATHOS-45 €, 
DELFY-35 €     
 
UWAGA:WYCIECZKI MOŻNA ZAKUPIĆ W BIURZE TURYSTYKI ”HUT PLUS” 
 
UWAGA:WYMAGANY WAŻNY CO NAJMNIEJ 1 MIESIĄC OD DATY POWROTU PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.    
                 WYMAGANA WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA . 
POŁĄCZENIA ANTENOWE 
GDAŃSK   150 ZŁ  , KIELCE,CZĘSTOCHOWA   50 zł  ,WARSZAWA,ŁÓDZ120 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. 

    
 
 


