Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Tarnowie
zaprasza na 11 dniową wypoczynkową wycieczkę do Grecji
w dniach od 1 – 11 sierpnia 2015r.

1 dzień-wyjazd ok 10.00;przejazd tranzytowy przez Słowację ,Węgry, Macedonię
2 dzień-przyjazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek,
obiadokolacja, nocleg
3 dzień. Śniadanie- w tym dniu odpoczywamy po trudach podróży, plażowanie,
obiadokolacja, nocleg
4 dzień-Śniadanie, wyjazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW- fantastycznych,
bizantyjskich klasztorów zbudowanych przez mnichów na niedostępnych skałach. Wizyta w
wytwórni ikon i pamiątek. W drodze powrotnej postój w DOLINIE TEMBI, zwiedzanie
sanktuarium św. Paraskewii patronki kolejarzy, kaplica i źródło w grocie słynące z licznych,
cudownych uzdrowień. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień-śniadanie, odpoczynek ;obiadokolacja, ok 23.00 wyjazd do Aten( suchy prowiant za
śniadanie i obiadokolację)
6 dzień-przyjazd do Aten: zwiedzanie-zobaczymy m.in: Muzeum Akropolu, Akropol, grecka
agora, Plaka.
Wyjazd ok 18.00 przyjazd do hotelu w godzinach nocnych, nocleg
7 dzień- śniadanie, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg {fakultatywnie : Litohoro-nazywane
greckim Zakopanem, Wąwóz Enipeas, Stavros-Olimp, .obiadokolacja, nocleg
8 dzień – śniadanie odpoczynek , kąpiele w morzu, obiadokolacja, nocleg. , {lub
fakultatywnie-Dion-muzeum archeologiczne, teren wykopalisk; Wergina-słynny kurhan
grobowy Filipa II, antyczny teatr(wycieczka ok 4 godziny).
9 dzień – śniadanie, odpoczynek, kąpiele w morzu, obiadokolacja

10 dzień- śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, przez Saloniki –zwiedzanie: m.in.:
Agia Sofia, Łuk Galeriusza, Biała Wieża, Muzeum Archeologiczne, po zwiedzaniu wyjazd w
kierunku Polski przez Macedonię, Serbie, Węgry
11 dzień- przyjazd w godzinach popołudniowych

Cena wycieczki 1760 zł. / wpłaty mogą być rozłożona na 4 raty/
Cena obejmuje:
*8 noclegów z 2 posiłkami dziennie w hotelu 3 *** na Riwierze Olimpijskiej, pokoje 2,3,
osobowe z łazienkami, klimatyzacją
*przejazd autokarem zachodnim( wc, klimatyzacja, barek, video)
*ubezpieczenie NNW i KL, bagaż 10000 EUR/os
*opiekę pilota, zwiedzanie zorganizowane
*opłaty drogowe, parkingi
* wycieczki :Meteory, Ateny, Saloniki
Cena nie zawiera biletów wstępu :ok 15 EUR
Możliwość zorganizowania rejsu na Skhiatos- 35 EUR/os( w cenie statek, autokar,
przewodnik)!!!( wpłata na spotkaniu organizacyjnym)
Uwagi końcowe.
Zgłoszenia do wyczerpania miejsc – tel. 14 655 8553. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu
zgłoszeń maja członkowie ZNP - Oddział Tarnów.
Przy zgłoszeniu konieczna wpłata wpisowego 300 zł.!!!
Spotkanie przed wyjazdem odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r.o godz. 16.00 / piątek/
w Biurze zarządu Oddziału ZNP ul. Piłsudskiego 24.
Z racji omawianych spraw udział w spotkaniu raczej obowiązkowy.
Zgłoszenia do 20 lutego 2015./ wypoczynek dojdzie do skutku przy uczestnikach !!!/

Serdecznie zapraszamy.

www.tarnow.znp.edu.pl

