
AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

GRECJA  - PELOPONEZ  Tolo

Meteory - Mykeny - Epidauros - Nafplio - Ateny - Saloniki - wypoczynek i
zwiedzanie 

11 DNIOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY    termin: 07.07 – 17.07.2022

PELOPONEZ - usytuowany na południu, malowniczy półwysep, a właściwie od przekopania Kanału
Korynckiego - wyspa, kryje niemal wszystko co najlepsze w Grecji. 
TOLO  –   turystyczna miejscowość  położona  ok.  180  km  na  południe  od  Aten,  wtulona  w
monumentalne ściany skalne wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą
zatokę 

Kompleks hotelowy Flisvos & Flisvos Royal**** 

położony bezpośrednio przy morzu, 150 m od pięknej, piaszczystej plaży (główna plaża). Kompleks
składa  się  z  2  budynków  położonych  obok  siebie  (przejście  przez  ulicę).  Grupa  będzie
zakwaterowana w części  Flisvos***. Do dyspozycji  gości:  recepcja,  restauracja,  kawiarnia  oraz
basen z leżakami w części Royal Flisvos. Pokoje 3 i 4 - osobowe z widokiem na miasto lub góry.
Wszystkie  pokoje  z  łazienkami,  WC  oraz  klimatyzacją  i  balkonem.  W pokojach  4-  osobowych
możliwe łóżko piętrowe. 
 
Wyżywienie: Tolo:  3  posiłki:  śniadania  -  bufet,  lekki  lunch  i  obiadokolacja  -  serwowane.
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną. W Tolo do obiadów i kolacji jest podawana woda. W trakcie
przejazdu wyżywienie wg programu. 
Transport: komfortowy autokar AGAT z TV, klimatyzacją,toaletą. 

PROGRAM RAMOWY:

Dzień 1 
Wyjazd  z  Polski  zgodnie  z  rozkładem  jazdy.  Przejazd  przez  Słowację  i  Węgry.  Nocny
przejazd przez Serbię i Macedonię. 
Dzień 2 
Przyjazd  do  Grecji w  godzinach  popołudniowo-wieczornych,  zakwaterowanie  w  hotelu
tranzytowym *** w okolicach Salonik (pokoje 3,4 osobowe z łazienkami),  obiadokolacja,
nocleg. 
Dzień 3 
Śniadanie.  Przejazd  do  wiszących  klasztorów  Meteora „zawieszonych”  na  szczytach
niedostępnych  niegdyś  skał  –  zwiedzanie  1  lub  2  klasztorów (bilety  dodatkowo płatne  z
wydatków  programowych).  Przejazd  do miejscowości  Tolo  na  Peloponezie,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3-9 
Pobyt na Peloponezie 7 dni – 6 nocy 
W trakcie pobytu w programie: 
- wycieczka piesza na starożytne Asini oraz wzgórze z kościołem Kyriaki i piękną panoramą
na zatokę
- plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Dzień 9 
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Bardzo wczesny wyjazd z Tolo. 
Przejazd do stolicy Grecji - zwiedzanie Aten, objazd miasta: Plac Konstytucji, Parlament,
Grób Nieznanego Żołnierza - zmiana warty, antyczne budowle na Akropolu (Świątynia Nike,
Partenon, Erechejon), Plaka, Stadion Olimpijski z zewnątrz, Plac Omonia. Bilety na Akropol
płatne dla osób powyżej 25 lat (ok. 20 €). 
Przejazd  w  okolice  Salonik,  zakwaterowanie  w  hotelu  ***  (pokoje  3,4  osobowe  z
łazienkami), obiadokolacja, nocleg. 

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY
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Dzień 10 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do  Salonik -  zwiedzanie: główna ulica miasta -
Odos Egnatia, gdzie przeplatają się zabytki greckie i rzymskie, bizantyjskie i tureckie: łuk
Cesarza Galeriusza, Biała Wieża - symbol Salonik, posąg Aleksandra Wielkiego. 
Przejazd nocny przez Macedonię i Serbię. 
Dzień 11 
Przejazd przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy 

PROGRAM FAKULTATYWNY: 
(Wycieczki są realizowane przy grupie minimum 20 osób płatnych): 
-  wycieczka  „Argolida” -  zwiedzanie  „skarbów”  Półwyspu  Peloponeskiego:  Mykeny
(słynne mury cyklopie, Lwia Brama, twierdza Mykeńska, groby szybowe i kopułowe, Grób
Agamemnona).  Epidauros (najlepiej  zachowany  antyczny  teatr  grecki  z  niezwykłą
akustyką)  oraz  Nafplio –  cena  ok.  35-40  €  dla  dla  młodzieży  (ok.  70-75  €  dla  osób
dorosłych + opłaty za bilety wstępu)
- całodzienny rejs statkiem na wyspy Hydra i Spetses - ok. 35-40 €/os.
- dyskoteki – ok. 5-10 €/wejście
- rejsy statkiem po zatoce - ok. 10 €/os. 

 CENA: 2.550 PLN/os 

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem AGAT wyposażonym w TV,  klimatyzację, toaletę
opłaty drogowe i graniczne, zakwaterowanie: 8 noclegów w Grecji (2 tranzytowe, 6 noclegów w 
Tolo), wyżywienie wg programu + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie Signal Iduna –
KL (20 000 € z chorobami przewlekłymi i leczeniem Covid-19 w cenie), NW (15 000 zł), bagaż (2 
000 zł), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, obowiązkową opłatę na TFG w wysokości 
10 zł oraz obowiązkową opłatę na TFP w kwocie 10 zł, podatek VAT marża 

CENA NIE ZAWIERA:
dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji, opłat na realizację programu: przewodnika w 
Atenach oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Na realizację programu, bilety wstępu, 
opłaty za przewodników lokalnych i taxę turystyczną należy przeznaczyć ok. 40-45 € (opłata 
obligatoryjna) 
UWAGI: Podczas podróży wyżywienie we własnym zakresie. 

INFORMACJE DODATKOWE:
*  Obowiązkowy depozyt 20 € - przy zakwaterowaniu od Uczestników pobierana jest kaucja w 
wysokości 20 €/os. (podlega zwrotowi pod warunkiem braku szkód);
*  Dokumenty - obowiązkowy paszport lub dowód osobisty (zgodnie z obowiązującymi
przepisami) i legitymacja szkolna; zalecane posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego EKUZ;
* Każdy Uczestnik powinien na 2 tyg. przed terminem wyjazdu dostarczyć do biura Organizatora 
wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika Obozu oraz Regulamin obozu;
* Kadra: pilot-kierownik, wychowawcy, miejscowa opieka medyczna, hiszpański ratownik na plaży 
* Program ramowy i plan dnia mogą podlegać modyfikacjom wprowadzonym przez kierownika 
obozu;
* Wyjazd wg wytycznych epidemiologicznych obowiązujących w danym terminie;
* Do wyjazdu na obóz może być wymagany ważny Europejski Certyfikat Covid-19 (osoby 
zaszczepione lub ozdrowieńcy) 
*  Podczas  wyjazdu  mogą  obowiązywać  nakazy  i  obostrzenia  związane  z  aktualną  sytuacją
epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania aktualnego
testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na
portalu MSZ
* Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + Covid 19 w
cenie ok. 4,5% wartości imprezy
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