
WCZASY 

GRECJA RIWIERA OLIMPIJSKA 

Hotel FILOXENIA*** 

 

 

 

 

 

 

14.05.2021 - 21.05.2021 

21.05.2021 - 28.05.2021 

04.06.2021 - 11.06.2021 

11.06.2021 - 18.06.2021 

18.06.2021 - 25.06.2021 

02.07.2021 - 09.07.2021 

16.07.2021 - 23.07.2021 

23.07.2021 - 30.07.2021 

06.08.2021 - 13.08.2021 

20.08.2021 - 27.08.2021 



CENA OD 1 585 zł/os 

 
SAMOLOTOWA WYCIECZKA DO GRECJI (8 dni)  

"Z WIZYTĄ U ZEUSA" 

Terminy: również do uzgodnienia indywidualnie w miesiącach maj - czerwiec - lipiec - 

sierpień - wrzesień  np. WTOREK – WTOREK lub PIĄTEK - PIĄTEK (zgodnie z siatką 

połączeń linii lotniczej RYANAIR, wyloty z Warszawa Modlin) - realizacja przy min. 6 

osobach. 

HOTEL FILOXENIA***, LEPTOKARIA 

www.filoxenia-hotel.gr. Pokoje 2,3 -osobowe z łazienką, TV/SAT, w każdym pokoju 

bezpłatne Wi-Fi i lodówka. Hotel posiada windę. Położony ok. 250 m od morza. Na terenie 

obiektu: bar-restauracja, w pobliżu hotelu znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, 

koszykówkę, siatkówkę oraz plac zabaw dla dzieci. 

Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane  

PROGRAM WYJAZDU: 

1 DZIEŃ:  

Wylot z Warszawy o godz. 09.30, przylot do Salonik o godz. 12.45 

Transfer do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.  

2 - 7 DZIEŃ: 

Wypoczynek, kąpiele morskie, możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych. 

8 DZIEŃ:  

Śniadanie. Transfer na lotnisko, wylot z Salonik o godz.13.20, przylot do Warszawy o godz. 

14.30 

CENA 1 655 zł/os OBEJMUJE (przy grupie min. 6 osób): 

• 7 noclegów w hotelu 

• 7 śniadań i 7 obiadokolacji 

• Transport komfortowym busem podczas przejazdu na trasie lotnisko/hotel/lotnisko 

• Opieka pilota 

• Taksy klimatyczne 

• Ubezpieczenie 

• Opieka lekarska 



• Organizacja imprezy 

Cena nie obejmuje przelotu samolotem na trasie Warszawa - Saloniki - Warszawa w 

kwocie ok. 100 euro/os.  

ZNIŻKI/DOPŁATY 

Dopłata do pokoju 1-osobowego - 85 euro 

Trzecia, czwarta osoba w pokoju - 1 585 zł 

Dzieci do lat 2 freestyle 

Dzieci do lat 6 jako trzecia/czwarta osoba w pokoju - 1 255 zł 

 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

METEORY –   30€ (czas trwania – od godz. 8,30 – 18,00) 

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 tajemniczych klasztorów zawieszonych między 

ziemią a niebem z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Oprócz pięknych widoków 

zwiedzimy jeden klasztor. Odwiedzimy też pracownię ikon bizantyjskich, gdzie poznamy 

technikę ich wykonywania. 

Dodatkowo płatny wstęp do klasztoru 3 €, nie dotyczy dzieci do lat 12-stu 

SKIATHOS –  45 euro  

(czas trwania – od godz. 6.00 – 22.00) 

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 dobrej muzyki i degustacją Metaxy. 

WIECZÓR GRECKI - 28€ 

(czas trwania – od godz. 20,30 – 24,00) 

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. 



OLIMP –   25 € (czas trwania – od godz. 9,30 – 15,00) 

Spędzając wakacje u podnóża Olimpu, siedziby starożytnych bogów, nie można przegapić 

okazji spaceru ścieżkami, którymi kiedyś przechadzał się Zeus wraz z pozostałymi greckimi 

bogami. Podczas wycieczki zwiedzić można park narodowy na terenie masywu góry Olimp. 

Park od 1917 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO i 

objęty jest całkowitą ochroną biosfery. Głównym punktem wycieczki jest położone u podnóża 

Olimpu miasteczko Litochoro, z którego rozpoczniemy spacer jednym z najładniejszych 

szlaków – Kanionem rzeki Enipeas. Podziwiać będziemy widoki Riwiery Olimpijskiej z 

najwyższego punktu widokowego pasma gór Olimpu. Potem udamy się do historycznego 

Zamku Platamonas, skąd rozciąga się cudowny widok na morze i góry. Na zakończenie 

udamy się do Paleos Pantaleimonas - górskiego miasteczka, w którym czas się zatrzymał. 

Kamienna zabudowa miasta, wąskie uliczki, przepiękne widoki i świeże górskie powietrze 

pozwolą nam bliżej poznać klimat prawdziwej Grecji. 

 

WYPRAWY NA MITIKAS (2918 m n.p.m.) w paśmie gór Olimp 

Cena od 100 euro do 240 euro w zależności od ilości osób. 

Przygotowanie do wyprawy: 

• w wycieczce mogą brać udział osoby, które mają wprawę w chodzeniu po wysokich 

górach (np. Tatry) 

• zalecane buty trekkingowe 

• polar 

• nieprzewiewna i przeciwdeszczowa kurtka 

Wycieczka jest przewidziana na jeden dzień. Czas trwania 6.00 – 21.00 

Opiekun wyprawy jest polskojęzyczny.  

Ciekawostką tej wyprawy jest to, że przewyższenie na trasie wynosi od prawie 3 tys. m 

pokonane w ciągu jednego dnia. 

Wyprawa zaczyna się o godz. 6,00 rano wyjazdem samochodem z hotelu. 

Dojeżdża się do wysokości 1100 m n.p.m. na parking, skąd rusza się już na pieszą wędrówkę. 

Trasa ciągnie się przez las. 

Schronisko Spilios Agapitos – Skala  

Pierwsza dłuższa przerwa jest w schronisku Spilios Agapitos, na wys. 2100 m n.p.m. Potem 

dalsza wędrówka. Trasa nie jest zbyt trudna i nie różni się wiele od poprzedniej części. 

Zmienia się jednak otoczenie, zamiast pośród drzew poruszamy się po otwartym terenie. Po 

dotarciu na Skalę (2866 metrów n.p.m.) widać już cel naszej wędrówki - Mitikas.  

Skala - Mitikas 

To najtrudniejszy odcinek trasy wymagający doświadczenia wysokogórskiego. Jest to 

najkrótsza część wędrówki, po około godzinnej wspinaczce powinniśmy dojść na szczyt. 

Nawet jak pojawi się mgła, to na szczycie zawsze możesz wpisać się do księgi pamiątkowej i 

zrobić sobie zdjęcie. Teraz czeka nas powrót, który zazwyczaj odbywa się tą samą trasą. 

 

 


