
 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

         
      Cena nie obejmuje: 
 

 ubezpieczenia od chorób 

przewlekłych/chronicznych (w 

przypadku tego typu zachorowań 

należy poinformować Biuro Podróży 

„PAI” oraz ubezpieczyć się dodatkowo) 

– 100 zł; 

 ewentualnej dopłaty do pokoju  

1-os. -  25 % ceny; 

 opłat za wycieczki fakultatywne; 

 biletów wstępu do obiektów 

turystycznych, np. w Budapeszcie: 

Bazylika św. Stefana – ok. 200 HUF;                        
(1 Euro = ok. 280 Forintów/ wymiana na 

miejscu) 

 świadczeń niewymienionych w cenie. 
 

Termin: 
Cena przy grupie 

min. 45 osób 

20.09.2013-

01.10.2013  

1.000 zł * członek 

związku , a 1950 zł 

osoba towarzysząca 

* po dofinansowaniu przez Związek  

 

Dodatkowe informacje:    

     W dniu 4 – śniadanie na trasie na terenie 

Bułgarii w cenie, 

W Grecji ręczników hotelowych NIE 

WOLNO brać na zewnątrz !!! Plaża 

piaszczysto-żwirowa NIE wymaga 

specjalnego obuwia.  

 

 

 

    

 

 

 

                                       

 

               Program wycieczki: 

 
 

Dzień 1: Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych – około  

              godziny 23:00. Przejazd w kierunku Węgier.  

Dzień 2: Przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych,   

              zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Nocleg.                                                                                                                                                                                                                        

 

Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na zwiedzanie  

              Budapesztu - części Peszt, m.in. Plac Bohaterów (piękny,  

              reprezentacyjny plac stolicy), Park Miejski, następnie Zamek  

              Vajdahunyad z zewnątrz (bajkowa budowla malowniczo  

              położona wśród drzew nad brzegiem jeziora), Bazylika św.  

              Stefana (największa świątynia Budapesztu), Parlament  

              (z zewnątrz). Czas wolny na hali targowej, możliwość  

              skosztowania specjałów kuchni węgierskiej. Wyjazd  

              w kierunku Grecji w godzinach wieczornych.                                                                                                                         

 

Dzień 4: W godzinach popołudniowych planowany przyjazd do  

              Grecji na Riwierę Olimpijską - pas wybrzeża o długości około  

              70 km, rozciągający się u stóp mitycznej góry Olimp,  

              jedynego w swoim rodzaju miejsca, oferującego  

              wspaniałe połączenie wypoczynku nad morzem i w górach,  

              do kurortu, w którym tętni życie. Zakwaterowanie  

              w hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 5 - 8: Śniadanie, czas wolny, plażowanie, kąpiele morskie  

              i słoneczne. Obiad. Czas wolny. Kolacja, nocleg.  

              Wyżywienie All Inclusive.  ( ATRAKCJE Z PAKIETU )  

 

Dzień 9: Śniadanie, wykwaterowanie. Czas wolny. Obiad. Planowany  

             wyjazd w kierunku Węgier w godzinach popołudniowych.  

 

Dzień 10: Przyjazd do Budapesztu, obiadokolacja. Zakwaterowanie  

             w hotelu, czas wolny, odpoczynek po podróży, nocleg. 

 

Dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd zwiedzanie drugiej  

             części Budapesztu – Buda, m.in.: Wzgórze Zamkowe,  

             Starówka, Kościół Macieja (z zewnątrz), Baszta Rybacka.  

             Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski.  

 

Dzień 12: Planowany przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach  

             przedpołudniowych. 

Kolejność zwiedzania miast i obiektów turystycznych może ulec zmianie  

z przyczyn od biura niezależnych. 

Biuro Podróży „PAI” informuje, iż podane godziny/czasy przejazdów 

autokarem są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn od biura 

niezależnych, np. warunki drogowe, atmosferyczne , itp.   

Cena obejmuje: 

 przejazd autokarem wyposażonym  

w klimatyzację, barek, TV, WC; 

 2 noclegi ze  śniadaniem w hotelu***  

w Budapeszcie: pokoje 2- lub 2-os.  

z dostawką, z łazienkami; 

 5 noclegów w hotelu San  

Panteleimon ***na Riwierze Olimpijskiej  - 

w Grecji; pokoje 2-os., 2-os. z dostawką, z 

łazienkami i klimatyzacją; 

 wyżywienie All Inclusive na Riwierze 

Olimpijskiej (wg opisu hotelu: śniadania, 

obiady, kolacje, lokalne napoje 

alkoholowe oraz bezalkoholowe); 

 zwiedzanie Budapesztu  

z przewodnikiem lokalnym; 

 obiadokolację w Budapeszcie  

w dniu 10.; 

 opiekę pilota; 

 ubezpieczenie KL i NW; 

 podatek VAT. 

 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

               

 

  
 

 

 

      

 

                   

 

                

 

                   

 

                   

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. STATEK PO DUNAJU  -                                                              

Godzinny rejs statkiem, podziwianie panoramy i pięknych 

zabytków Budapesztu. (planowany w drodze powrotnej) 

 

2. WIECZÓR WĘGIERSKI –                                                                                                                             

Wspaniały wieczór tańca i muzyki z tradycyjnym posiłkiem  

i winem. 

 

3. KALAMPAKA I METEORY   

Wycieczka „Śladami Starożytnych Bogów”, zwiedzanie Meteorów,  

jednego z bizantyjskich klasztorów zwanych "wiszącymi między  

niebem a ziemią"; podziwianie starych ikon, rękopisów  

i fantastycznych fresków, zapoznanie się ze wspaniałą sztuką  

i historią Bizancjum, najpiękniejszego okresu historii Grecji. 

 

 

4. WIECZÓR GRECKI   

Wieczór zabawy, aby uczcić Dionizosa - boga wina, płodności 

i urodzaju. Dania kuchni greckiej, greckie wino oraz dobra  

muzyka i nauka tańca, to jest to, co na pewno pozostanie  

w Państwa pamięci na zawsze. 

 

5. WYSPA SKIATHOS                                                                                                

Całodniowy rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę 

Skiathos, na pokładzie możliwość nauki tańca greckiego  

ZORBA. 

w/w pakiet atrakcji w cenie 110 Euro/os. 

 

Płatne dodatkowo - obowiązkowo 



ZASADY:                                                                                                                                                                              
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się z podaniem wymaganych danych oraz  

wpłata zaliczki I i II raty w wyznaczonych kwotach i  terminach.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu po                                                      

po dokonaniu wpłaty jej zwrot jest możliwy wyłącznie po wskazaniu osoby na zastępstwo - nie będącej już                                                        

na liście  uczestników i dokonanie przez tą osobę wpłaty zaliczki/zaliczek).                                                                                                          

I rata – do 22 lipca (50% ceny obowiązującej członka/osobę towarzyszącą),     II rata do 21 sierpnia (drugie 50% ceny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

 

 

- Obowiązkowe jest zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (dokument tożsamości  

  musi być ważny przynajmniej do dnia powrotu do Polski); 

- Postoje na toaletę organizowane są w miejscach możliwie bezpłatnych. Jednak za granicą  

  toalety rzadko są darmowe, dlatego należy zaopatrzyć się w drobne monety (np. ok. 0,50 Euro  

  za 1 toaletę, na Węgrzech ok. 160-200 HUF); 

- Wskazane jest zabranie: kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych,  

  maści na oparzenia słoneczne; 

- Pasażer powinien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut  

  przed planowanym odjazdem autokaru; 

- Każda sztuka bagażu pasażera przewożona w luku bagażowym powinna być opisana  

  imieniem i nazwiskiem pasażera; 

- Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: podstawowego o łącznej wadze  

  nieprzekraczającej 25 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg. 

 

     RIWIERA OLIMPIJSKA 

     Leży we wschodniej części Macedonii nad spokojnym Morzem Egejskim. Region ten słynie  

     z piaszczystych plaż i ciepłego morza.  

 

      Wysokie góry Olimpu zatrzymują masy chłodnego powietrza, dzięki czemu słoneczna pogoda  

      jest tutaj pewna. Zielone gaje oliwne, gwarne tawerny, wspaniały ciepły klimat przyciągają  

      jak magnes i kiedy damy się skusić możemy nie tylko poznać fascynujących ludzi, ale  

      i zapoznać się z niezwykłą historią.  

 

      Bogata historia tego kraju i warunki klimatyczne decydują o tym, że jest ona celem    

      archeologów i historyków, ale przede wszystkim milionów turystów z całego świata.    

      Wieczorami ze wszystkich okien i drzwi dochodzi radosna muzyka. A trzeba wiedzieć, że nikt  

      tak nie umie bawić się wspólnie jak Grecy.  

 

      Pomimo wielu miejscowości wypoczynkowych, nie należy obawiać się spotkania  

      z  betonowym osiedlem wielkich hoteli. Portowe wioski i miasteczka wypełniają zwykle małe  

      domki, kawiarnie, tawerny, dyskoteki oraz liczne sklepy. 

 

 

 

 

 


