Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej
Travel agency „Tatiana” - tatiana Chmielewska
założone w 1991
Certyfikat POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI
Wpis do rejestru organizatorów turystyki
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI nr 017
97-200 Tomaszów Maz
ul. Browarna 11/13 lok. U-4 czynne pon. – pt w godz. 11.00 – 17.00
tel. / fax. + 48 – 44 – 7250457
e-mail: tatiana@tatianabt.pl www.tatianabt.pl
NIP 773-000-54-85
REGON 590019100
Konto : PEKAO s.a. II oddz. W Tomaszowie Maz. nr 34124017181111000010981511

GrecjA
NOWY TERMIN: 9 sierpnia 2018 – 20 sierpnia 2018
Dzień I
godz. 18.00 wyjazd z Tomaszowa Maz. przejście graniczne Cieszyn, nocny przejazd przez
Słowację
Dzień II
godz.10.00-17.00 Szeged- pobyt na kompleksie basenowym, zwiedzanie Szegedu,
obiadokolacja ,przekroczenie granicy węgiersko-serbskiej, nocny przejazd przez Serbię i
Macedonię.
Dzień III
0k.11.00 dojazd do Salonik, krótki spacer po mieście min. Biała Wieża, Kościół Św.
Dymitriusza...przejazd do Korinos ok. ,godz. 16.00 zakwaterowanie , obiadokolacja, nocleg
Dni IV- X
Podczas pobytu w Grecji realizowane są wycieczki zgodne z wykazem poniżej
Dzień XI
06.30 śniadanie, wyjazd z Korinos, przejazd przez Macedonię, Serbię do Belgradu, ok.18.00
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień XII
08.00 śniadanie, spacer po Belgradzie – krótkie zwiedzanie stolicy Serbii.
Ok.12.00 wyjazd w kierunku Tomaszowa Maz, przejazd przez Węgry i Słowację.
Dzień XIII
ok. 03.00 zakończenie imprezy w Tomaszowie Maz..

ZAPEWNIAMY:









przejazd autokarem
ubezpieczenie uczestników / NW i KL/
opiekę pilota, realizującego program turystyczny
2 gorące posiłki tranzytowe/ tam i z powrotem/
7 noclegów , pokoje 2 – 3 – 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
1 nocleg tranzytowy w Belgradzie
wyżywienie w postaci śniadań /bufet/ i serwowanych obiadokolacji., pierwszym posiłkiem jest
obiadokolacja w dniu zakwaterowania, ostatnim śniadanie i suchy prowiant na czas podróży.
 całodzienną wycieczkę do METEORÓW (słynne wiszące klasztory), kilkugodzinne zwiedzanie
drugiego co do wielkości miasta Grecji - SALONIK , wycieczka do Litochoro / masyw Olimpu/,
spacer wzdłuż kanionu rzeki Enipeas, rejs na SPORADY – zwiedzanie SKIATOS.
 wejściówkę do kompleksu basenowego j w Szegedzie / . Węgry/

Cena imprezy:

1930,00 zł + 100,00 euro

