
SYLWESTER 2018/2019
zabawa i zwiedzanie

**************************************************************************************************************************

ZAGRZEB
30.12.2018 – 02.01.2019

715 zł

Cena zawiera: 
- 1 nocleg w hotelu “I“ *** Zagreb

- Wyżywienie - 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja,
- przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacją, TV i toaletą,

- ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagażu zgodnie z Warunkami Uczestnictwa
- realizacja programu,

- opieka pilota wycieczek. 
Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu, napojów do obiadokolacji,
- taksa klimatyczna - 5 zł / osoba, opłata miejscowa 10EUR/os. 
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł / osoba 

Program: 1 dzień - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię Słowenię.
2 dzień - przyjazd do Zagrzebia. Zwiedzanie stolicy Chorwacji - Gradec (Górne Miasto) - historyczne 
centrum miasta ze średniowieczną zabudową; placu św. Marka z głównym punktem dominującym w 
zabudowie - kościołem św. Marka, Kamenita vrata - kamienna brama - jedna z bram do miasta (wschodnia); 
Wieża Lotrščak - obecnie punkt widokowy na Dolne Miasto. Czas wolny. Zakwaterowanie.
3 dzień - śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Lublany. Zwiedzanie - Katedra Świętego Mikołaja, Plac 
Prešeren, Plac Vodnik, Smoczy Most, Ratusz, Stare Miasto. Czas wolny. Wyjazd w godzinach wieczornych.
4 dzień - powrót do Polski w godzinach porannych. 



GRECJA – RIVIERA OLIMPIJSKA
28.12.2018 – 02.01.2019

1180 zł

Cena zawiera: 
przejazd autokarem, 1 nocleg tranzytowy ze śniadaniem w Serbii, 3 noclegi, 3 śniadania i 3 obiadokolacje w

Grecji - Leptokaria Hotel Filoxenia Beach *** , Wieczór Grecki, Zabawę Sylwestrową, obsługę pilota-
przewodnika, ubezpieczenia KL + NNW + choroby przewlekłe + bagaż, opłatę na TFG. 

Cena nie zawiera: świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz komunikacji miejskiej podczas zwiedzania (razem

ok. 70-80 EU 

Program: 
28.12 - Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację (możliwość posiłku ok. 5 EUR) i Węgry
na nocleg tranzytowy w Serbii.
29.12 - Śniadanie, przyjazd do Grecji, zwiedzanie SALONIK, drugiej, co do wielkości metropolii Grecji. 
Przejazd przez miasto z widokiem na najważniejsze zabytki: Kościół Św. Demetriosa, Biała Wieża, Rotunda,
Łuk Triumfalny Galeriusza, spacer po mieście, wizyta na bazarze. Przyjazd na Riwierę Olimpijską do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorek integracyjny przy muzyce (3 EUR).
30.12 - Śniadanie, przejazd do WĄWOZU TEMBI poświęconemu Apollinowi - zwiedzanie Sanktuarium Św.
Paraskewi oraz słynącego z uzdrowień źródełka w grocie. Przejazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW
- fantastycznych, bizantyjskich klasztorów zbudowanych przez mnichów na niedostępnych skałach, wizyta 
w wytwórni ikon i pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Wyjście na Wieczór Grecki, z muzyką
na żywo i nauka tańców greckich.
31.12 - Śniadanie, wyjazd na OLIMP, czyli wizyta w schronisku Stawros na wysokości 950 m nad 
poziomem morza, przejazd do Palios Pantaleimonas, malowniczej wioski, skansenu, na stokach Olimpu, 
powrót do hotelu. Przygotowanie do sylwestra, obiadokolacja i wyjście do położonego nad morzem klubu na
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ: zabawa przy muzyce dyskotekowej, wino w nieograniczonej ilości do godz. 
2, później dodatkowo płatne, przekąski, o północy lampka szampana i ciepły posiłek.
01.01 - Późne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i podróż powrotna do Polski, po drodze postój na zakupy 
w strefie wolnocłowej miedzy Grecją a Macedonią, przejazd przez kraje tranzytowe. 


