„GRECJA SŁOŃCEM MALOWANA”
Wypoczynek w kurorcie Lutraki nad Zatoką Koryncką;
Ateny, Meteory, Korynt, Kanał Koryncki
oraz Skopje w Macedonii Płn.
Termin: 31 VIII/01 IX – 10/11 IX 2022 r. Cena: 2399,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
31 VIII Indywidualny dojazd do Krakowa. Zbiórka w Krakowie Gł. o godz. 17:30, wyjazd autokarem w kierunku Macedonii Płn.,
przejazd nocny.
1 IX Wczesnym wieczorem przyjazd do Skopje. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja, po której dojazd i spacer po pięknie
oświetlonym centrum, powrót do hotelu; nocleg.
2 IX Śniadanie. Wyjazd w kierunku Grecji, późnym popołudniem przyjazd w rejon Meteorów, zakwaterowanie w hotelu
oraz obiadokolacja i nocleg.
3 IX Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym wiszących klasztorów w Meteorach. Przejazd autokarem do Lutraków
położonych nad Zatoka Koryncką. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
4 IX Śniadanie, wypoczynek na plaży. Obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
5 IX Po śniadaniu wyprawa autokarem do Aten. Spotkanie z przewodnikiem lokalnym – zwiedzanie Aten, m. in Akropolu.
Wieczorem powrót do Lutraków, obiadokolacja i nocleg.
6 IX Śniadanie, wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.
7 IX Po śniadaniu wypoczynek na plaży. Wczesnym popołudniem wyjazd w kierunku Koryntu. Zwiedzanie z przewodnikiem
lokalnym starożytnego Koryntu, następnie wizyta nad Kanałem Korynckim. Powrót do hotelu na obiadokolację, nocleg.
8 IX Śniadanie. Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja; nocleg.
9 IX Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Skopje. Wieczorem przyjazd do stolicy Macedonii,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja; nocleg.
10 IX Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski. Przejazd nocny.
11 IX Przyjazd do Krakowa około godz. 8:30. Indywidualny powrót do miejscowości zamieszkania.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie
zgodnej z programem;
- 9 noclegów w hotelach****/***, pokoje 2-,3-os. z łazienkami
i WC;
- 9 śniadań i 9 obiadokolacji;
- opiekę pilota na całej trasie;
- opiekę rezydenta w trakcie pobytu w Grecji;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe i parkingowe.
- obowiązkowe składki na TFG i TFP (20,- zł/os.).

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub
dowody osobiste oraz certyfikaty covidowe;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o
tym organizatora w celu rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 50
uczestników (przy mniejszej ilości osób cena wycieczki
może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,80 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: – wstęp na Akropol w Atenach, wstępy do klasztorów w Meteorach, wejście do antycznego Koryntu
oraz opieka lokalnych przewodników na terenie zwiedzanych obiektów ok. 55,- €/os.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pomorskiego

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marek@marktur.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski – przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

