
AGENDA WYJAZDU

IMPREZA - U STÓP OLIMPU
AUTOKAR - AUTOKAR 
MIEJSCE - GRECJA
KOD - GROL4/19
TERMIN - 20.07-31.07.2019 r.
Środek transportu - autokar/pociąg (na połączeniach antenowych)

Kierownik -` Czesław Maniewski
Koordynator transportu - Tomasz Olszewski + 48 601 56 97 45

PROGRAM 
Dzień 1: wyjazd z Polski,  przejazd do Słowacji, zakwaterowanie,  nocleg,
Dzień 2: śniadanie,  całodzienny pobyt na basenach Velky Meder,  obiadokolacja.  Nocny przejazd do
Grecji,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 18.00 obiadokolacja,
zapoznanie się z bazą noclegową, nocleg,
Dzień 4 - 9: wypoczynek i realizacja programu:
- wycieczka do Litochoro: przejście przez malownicze miasteczko górskie Litochoro, a następnie 
rekreacyjny spacer kanionem rzeki  Enipeas aż do Wodospadów Withos, podziwianie najwyższego szczytu
- Mytikas (2917 m n.p.m.) uważanego za tron Zeusa,
- całodniowy rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę Skiathos. Na pokładzie tańczymy 
ZORBĘ. Może uda się wykonać piękną fotkę z częstymi gośćmi tych wód - delfinami?
- wycieczka do Lasu Meteorów - malowniczo usytuowanych klasztorów pośród fantastycznego skalistego
krajobrazu, wizyta w wytwórni ikon,
- mini Olimpiada Sportowa na wesoło,
- nauka tańca Sirtaki - potocznie zwanego przez nas zorbą,
- wypoczynek nad morzem,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki,
 Dzień  10: śniadanie,  przejazd  do  parku  wodnego Waterland koło  Salonik.  Całodzienna  zabawa  w
basenach  z  licznymi  zjeżdżalniami,  gejzerami  i  fontannami.  Obiadokolacja  na  terenie  parku,  przejazd
nocny przez Macedonię i Serbię,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg do Słowacji,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA - realizowana przy min. 10 uczestnikach (deklarację uczestnictwa 
w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u 
kierownika obozu): 
- Ateny - największy grecki port Pireus, Stadion Olimpijski, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana,
Akropol, ruiny Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska, zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
W drodze powrotnej Termopile  - miejsce słynnej bitwy Greków z Persami. Koszt wycieczki od osoby – 45

euro

Proszę wziąć koniecznie : 
- paszport lub dowód osobisty i legitymację szkolną (dot. dojazdów PKP)
- strój kąpielowy
- krem do opalania z filtrem
- obuwie plażowe i strój sportowy
- nakrycie głowy



Wydatki programowe (obligatoryjne) + taksy klimatyczne + przewodnicy opłacane 
indywidualnie przez uczestników obozu wynoszą 85 euro.

Nieobowiązkowe kieszonkowe wg własnego uznania ( sugestia min.50 euro)

Uczestnik powinien mieć bagaż o maksymalnych wymiarach 80/60/30, który nie
przekracza 20 kg!!!

UWAGA: Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed
planowaną godziną odjazdu. Jakiekolwiek zmiany miejsc wsiadania

bez zgody organizatora są niedopuszczalne

WYJAZD 20.07.2019 r.

Grupa z BYDGOSZCZY:
07:00 – Zbiórka uczestników przed dworcem kolejowym Bydgoszcz Główna.
07:15 – Odjazd autokaru

Grupa z INOWROCŁAWIA:
07:45 – Zbiórka uczestników przy restauracji Mc Donalds.
08:00 – Odjazd autokaru

Grupa z OLSZTYNA:
05:45 – Zbiórka uczestników przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego 17.
06:00 – Odjazd autokaru.

Grupa z WARSZAWY:
09:15 – Zbiórka uczestników na ul. Wybrzeże Gdyńskie (parking 52°18'04.0"N 

20°57'00.1"E)
09:30 – Planowany przyjazd autokaru.
09:45 – Odjazd autokaru.

Grupa z WROCŁAWIA:
12:30 – Zbiórka uczestników na dworcu PKP Wrocław Główny. Uwaga uczestnicy 
dosiadają się do pociągu IC88103 jadącego na trasie Koszalin – Katowice.
Konwojent znajduje się w pociągu. Prosimy o szybszy kontakt telefoniczny.
Konwojent – Krzysztof Sobajtis tel. 723-091-295

Grupa z KOSZALINA:
04:55 – Zbiórka uczestników na dworcu PKP przy informacji kolejowej.
05:10 – Odjazd pociągu IC 88103.
15:25 – Przyjazd pociągu do stacji Katowice. Przesiadka do autokaru. 
Konwojent – Krzysztof Sobajtis tel. 723-091-295

Grupa z ŁODZI:
10:30 – Planowany przyjazd autokaru na dworzec PKP Łódź Widzew. 
10:40 – Odjazd autokaru.

Słowacja:



Slovenská technická univerzita v Bratislave
Účelové zariadenie v Gabčíkove

Dunajská 1346
930 17 Gabčíkovo

Grecja:
Hotel Orfeas
Pieria, Skotina

Tel. + 30, 23520,91344 lub + 30,23520,91430

POWRÓT 31.07.2019 r.

Grupa z BYDGOSZCZY:
19:00 – Planowany przyjazd autokaru. Zakończenie imprezy.

Grupa z OLSZTYNA:
20:00 – Planowany przyjazd autokaru. Zakończenie imprezy.

Grupa z WARSZAWY:
15:30 – Planowany przyjazd autokaru. Zakończenie imprezy.

Grupa z WROCŁAWIA:
12:30 – Planowany przyjazd autokaru do Katowic. Przesiadka na pociąg.
13:25 – Odjazd pociągu IC 48108.
15:56 – Przyjazd pociągu do stacji Wrocław Główny. Odbiór uczestników z pociągu.
Konwojent - Krzysztof Sobajtis tel. 723-091-295

Grupa z KOSZALINA:
12:30 – Planowany przyjazd autokaru do Katowic. Przesiadka na pociąg.
13:25 – Odjazd pociągu IC 48108.
23:20 – Przyjazd pociągu do Koszalina. Odbiór uczestników z pociągu. Zakończenie 
imprezy.
Konwojent - Krzysztof Sobajtis tel. 723-091-295

Grupa z ŁODZI:
15:30 – Planowany przyjazd autokaru na dworzec PKP Łódź Widzew. Zakończenie 
imprezy.
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