
      

            FUN-TOUR 

     90-727 Łód ź, ul. Wi ęckowskiego 29/2  
     tel./fax 42 633 90 08, tel. 42 630 03 20                                                                                        
                   www.fun-tour.com.pl  
                fun-tour@fun-tour.com.pl 
 

 
 

Zielona szkoła do Grecji  

Paralia-Korinos: mała miejscowość wypoczynkowa położona na Riwierze Olimpijskiej. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Katerini Paralia.  

Zakwaterowanie: Hotel Denis** - rodzinny hotel położony 100 
m od szerokiej piaszczystej plaży. Oddalony 2 km od 
centrum Parali i 1400 m od dyskoteki na plaży. Hotel składa 
się z dwóch budynków, w których znajdują się pokoje 3 - 4 – 
osobowe (1 łóżko podwójne z dwoma przykryciami + 1 
łóżko pojedyncze/1 łóżko podwójne z dwoma przykryciami 
+ 2 łóżka pojedyncze) ze świeżo 
wyremontowanymi łazienkami, wyposażone w TV, część 
pokoi posiada klimatyzację (dodatkowo płatną). Na terenie obiektu znajduje się stołówka, niewielki 
ogród, barek przy recepcji, odkryty basen z barkiem i bezpłatnymi leżakami.   

 

Program ramowy: 

1 Dzień  Wyjazd z Sanoka w godzinach porannych. Przejazd non – stop do Grecji.  

2 Dzień  Przyjazd do Korinos w późnych godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu 
„Denis”. Obiadokolacja. Nocleg.  

3,4,5,6 Dzień  Śniadanie. Pobyt w Paralia – Korinos.  

 

Podczas pobytu odbędą się wycieczki: 

 
• Wycieczka do Salonik: Biała Wieża, Pomnik 

Aleksandra Macedońskiego, spacer promenadą;  
 
 
• Wycieczka do Paleos Panteleimonas – miasteczka                

o tradycyjnej, starogreckiej zabudowie, leżącego                  
na zboczu Olimpu, które uznawane jest za jedno                  
z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miejsc 
na Riwierze Olimpijskiej. 

 
 

 



• Zwiedzanie Meteorów – niezwykłych form skalnych,                 
na szczytach których zbudowano bizantyjskie klasztory 
– zwane „wiszącymi klasztorami”. Przejazd na nocleg                  

             w okolicy Aten. 
 
7 Dzień  Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Aten. 
Zwiedzimy centrum miasta z placami Omonia i Syntagama, 
gmach Parlamentu, siedziba Prezydenta, Stadion Olimpijski,              
na którym odbywała się I Olimpiada w czasach nowożytnych, 
Akropol, Muzeum Akropolu. Powrót do Paralia – Korinos. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
 
8  Dzień  Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd non – stop                 
do Polski. 
 

9 Dzień  Śniadanie z prowiantu biura. Przyjazd do  Sanoka w godzinach wieczornych.  

 

Termin: do ustalenia 2018 

                                                                            Cena: 1490 zł/os. 

 

 

 

Świadczenia objęte ceną: 

� przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV, barek, WC, klimatyzacja); 
� zakwaterowanie w Grecji – 3, 4 os pokoje z łazienkami; 
� wyżywienie 2 x dziennie – śniadania w formie bufetu (pieczywo, wędlina, sery, dżemy, płatki, 

mleko, miód, ciepłe napoje itp.), kolacje serwowane (dwa dania gorące,  sałatki, woda, napój 
owocowy);   

� wyżywienie w drodze powrotnej  (9 – go dnia śniadanie z prowiantu biura: bufet: wędliny, sery, dżemy, 
napoje);  

� ubezpieczenie KL + NNW (nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych);  
 

 
 

Uwaga!!! 

1. Cena jest kalkulowana dla grupy 44 uczestników. W przypadku mniejszej ilości osób cena ulegnie 
podwyższeniu. 

2. Cena jest kalkulowana przy kursie Euro 4,2. W przypadku wzrostu walut cena ulegnie 
podwyższeniu.  

3. Na trasie przejazdu wymagany jest ważny PASZPORT.  
4. Cena nie zawiera kwoty ok. 50 euro/os na realizacje programu zwiedzania;  
 
 



 


