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GRECJA LEPTOKARIA

LEPTOKARIA znana miejscowość turystyczna na Riwierze Olimpijskiej 
położona u podnóża góry Olimp. Jej zalety to jedna z najładniejszych 
piaszczystych plaż w tej części Grecji, bliskość Salonik (90 km),  liczne 
rozrywki takie jak: dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, rowery 
wodne i banany na plaży.
ZAKWATEROWANIE : HOTEL GALAXY położony w odległości 100 metrów 
od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie  w pokojach 3 - 4 osobowych z 
łazienkami, TV, balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp. W hotelu 
znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-Fi oraz basen 
do dyspozycji gości.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień : Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na 
ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR ). Nocny przejazd w 
stronę Grecji.
2 dzień:  Przyjazd do Grecji w godzinach porannych. Złożenie bagaży w 
wyznaczonym miejscu, odpoczynek nad basenem lub krótki spacer. 
Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Lunch, czas na krótki 
odpowczynek po podróży, spotkanie organizacyjne z kadrą,  kolacja, nocleg.
3 – 10 dzień:  Realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe 
(siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i 
animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i 
zwiedzanie okolicy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne).
11 dzień :
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Późnym 
popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Macedonię i Serbię.
12 dzień:Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
9 noclegów w Hotelu Galaxy - pokoje 3-4 osobowe z łazienkami,               
3 posiłki dziennie - kuchnia grecka ,
opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę pilota i rezydenta, 
miejscowa opieka medyczna,
realizacja programu obozu: kąpiele, rozgrywki sportowe, animacje i gry 
integracyjne, dyskoteki, zwiedzanie okolicy ,suchy prowiant na drogę 
powrotną,przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV) 
ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł,
CENA NIE ZAWIERA: 
świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakultatywnych, 
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny 
imprezy),klimatyzacji w pokojach w cenie 10 euro/osoba za cały pobyt,Opłaty 
na Fundusz Gwarancyjny 10 zł ,opłaty za przejazdy antenowych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNWE :
ATENY - 45 euro,  METEORA - 30 euro , OLIMP - 25 euro, 
SALONIKI - 25 euro,  WIECZÓR GRECKI - 25 euro, 
SKIATHOS - 40 euro, REJS  PIRACKI - 30 euro, DELFY 40 - euro

UWAGA wycieczki można  zakupić  w BIURZE TURYSTYKI HUT PLUS

uczniowie po okazaniu legitymacji wchodzą na Akropol gratis

HOTEL  GALAXY **
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BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG
      HOTEL STAR CLUB ***

SŁONECZNY BRZEG to największy kurort Bułgarii, położonej w spokojnej 
zatoce, 40km od Burgas .Wspaniałe warunki klimatyczne, piaszczysta 
piękna plaża/8km I 150 m. szerokości/,różnorodna I bogata baza sportowa 
oraz liczne sklepiki, dyskoteki, zapewniają udany wypoczynek.
ZAKWATEROWANIE: Hotel Star Club ***
POŁOŻENIE: Położony jest w południowej części kurortu w odległości ok. 
300 od morza, to 2 budynki nowoczesne oddane w 2013r, ochrona 24h cały 
kompleks ogrodzony, w strefie plażowej ratownicy i bezpłatne parasole. Na 
terenie hotelu:1duży basen,2 małe baseny, boisko do siatkówki i piłki 
nożnej, duża hala z parkietem do zajęć tanecznych, scena przeznaczona 
na występy, restauracja,sale do zajęć grupowych, opieka medyczna 24h.
POKOJE: Hotel -apartamentowiec: w jednym apartamencie /2  sypialnie 2-
3 osobowe ze wspólną dużą łazienką  lub 3 sypialnie 2 -3 osobowe ze 
wspólnymi 2 łazienkami /  na jeden apartament klimatyzacja , tv, lodówka .
WYŻYWIENIE: ALL INCLUSIVE 
Śniadanie:8.oo-10.oo .Obiad:12.oo-14.00 ,Podwieczorek:16.oo
Kolacja:18oo-20.oo.Cały dzień dostępna woda mineralna I soki z automatu
ZAPLECZE SPORTOWO-REKREACYJNE: Basen duży, 2  baseny  małe, 
duża hala z parkietem do zajęć tanecznych, imprezy, scena do treningów I 
realizacji programu, scena przeznaczona na występy I prezentacje, boisko 
do siatkówki, boisko do piłki nożnej. Przy wyjściu na plażę dyskoteka

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: Wyjazd z Krakowa o godz; 9.oo – ul. Ujastek1, 
Kombinat. Przejazd przez Słowację  Węgry I Serbię.
2 dzień:  Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godzinach dopołudniowych, 
zakwaterowanie w godzinach popołudniowych, zapoznanie się z okolicą, 
obiadokolacja i nocleg.
3-10 dzień: Wypoczynek, kąpiele w Morzu Czarnym I w basenach, 
dyskoteki, piesze wycieczki po okolicy, wycieczka piesza do Neseberu – mi
asta leżącego na półwyspie I wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego  UNESCO ,możliwość uczestnictwa w wycieczkach fa
kultatywnych.Wycieczka całodzienna : Piraci na statku KAPITAN COOC
Realizacja Programu „FILMOWE WAKACJE”- nauka kręcenia filmów , 
robienia dobrych zdjęć , i ich publikacje w mediach społecznościowych / 
wymagany smartfon lub aparat czy kamera /,oraz programu animacyjnego 
realizowanego przez hotel : dyskoteki ,gry plażowe ,aqua areobik , piłka      
wodna , body  art. , wykłady języka bułgarskiego i wiele innych .
11dzień: Śniadanie ,wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie 
bagaży, czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski, 
przejazd przez Serbię, Węgry, Słowacje ( ciepły posiłek tranzytowy)
12 dzień: Przyjazd do Krakowa, ul.Ujastek 1 ( KOMBINAT) w godzinach 
wieczornych.
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, 9 noclegów wyżywienie All inclusive+ 
napoje, prowiant na drogę powrotną. Ciepły posiłek tranzytowy w drodze po
powrotnej ,Opiekę kadry pedagogicznej ,pilota w podróży ,rezydenta;  
realizacje programu: ubezpieczenie KL + NNW + bagaż podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:                                                                                                                              
ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłaty na TFG 10 zł/osobę ,
dopłaty do połączeń antenowych,świadczeń nie zawartych w ofercie.

TERMIN I CENA :                                              CENA                         ILOŚĆ DNI
30.06-11.07.2017       200 EUR+ 695 ZŁ razem ok 1.595 zł  12/9 noclegów
09.07-20.07.2017       200 EUR+ 695 ZŁ razem ok 1.595 zł  12/9 noclegów                                                                                             
27.07-07.08.2017       200 EUR+ 695 ZŁ razem ok 1.595 zł  12/9 noclegów                                                                   
05.08-16.08.2017       200 EUR+ 695 ZŁ razem ok 1.595 zł  12/9 noclegów
14.08-25.08.2017       200 EUR+ 695 ZŁ razem ok 1.595 zł  12/9 noclegów
Cena imprezy razem ok jest równowartością kwoty poddanej w EUR przeliczonej wg 
kursy sprzedaży Banku PKO BP obowiązującej w dniu dokonania ostatecznej wpłaty + 
kwota w zł.Kwota razem ok podana jest orientacyjnie – przyjęto kuer 1 EUR = 4,50 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
JEEP SAFARI                                                                     32 EUR
AQUAPARK SŁONECZNY BRZEG        /PÓŁ DNIA /   14,50 EUR
AQUAPARK NESEBER             /PÓŁ DNIA /                15,50 EUR
WARNA MUZEUM WŁ.WARNEŃCZYKA                          28  EUR
WIECZÓR BUŁGARSKI                                                    22 EUR
ISTANBUL/TURCJA / 1 DZIEŃ TUR PANORAMA            49 EUR 
WYCIECZKI MOŻNA ZAKUPIĆ W BIURZE TURYSTYKI HUT PLUS

UWAGA :Wymagany ważny co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu
paszport lub dowód osobisty.

Program wycieczki  całodziennej  „Piraci  na statku KAPITAN COOC ”  : 
Po śniadaniu przejazd z hotelu do Pomoria gdzie czeka statek i piraci .Rejs do Sozopolu 
HELOPIOLIS ,spacer po mieście z polskim przewodnikiem ,rejs na wyspę Św. Iwana . Spacer , 
plażowanie , kąpiel , łowienie i przygotowanie małż , gry , animacje , obiad na statku : sznycel z 
warzywami , ziemniaki gotowane, chleb , arbuz , napoje bezalkoholowe bez ograniczeń .
Powrotny rejs do Pomoria , odjazd autokaru do hotelu .Przejazd do  Słonecznego Brzegu .

                      FILMOWE WAKACJE 
             kręcenie filmów i ich publikacja
                    w mediach internetowych

2017-06-30 do: 2017-07-11  1.560 zł  12 dni
2017-07-18 do: 2017-07-29  1.590 zł 12 dni
2017-07-27 do: 2017-08-07  1.590 zł 12 dni
2017-08-05 do: 2017-08-16  1.590 zł 12 dni

UWAGA :Wymagany ważny co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu 
                paszport lub dowód osobisty.

TERMIN I CENA :
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