
 

       GRECJA- SERBIA 

Riwiera Olimpijska 

PARALIA 

(NOWY SAD,  KALEMEGDAN, METEORY, OLIMP, SKIATHOS) 

   CENA: 2995zł                                                                    TERMIN: 26.04-06.05.23r 

 

 
Paralia to typowe miasteczko turystyczne którego atutem jest długa, złocista plaża uhonorowana niebieską 

flagą (Blue Flag) przyznawaną najpiękniejszym plażom na świecie. Położona jest ok. 5 km od Katerini – 
stolicy regionu Pieria. Atrakcyjna lokalizacja daje możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, jest dobrą 

bazą wypadową do zwiedzania kontynentalnej części kraju. Urokliwy port rybacki, pełen kolorowych łódek            
i jachtów, sklepiki, kawiarenki i restauracje nad brzegiem morza - zapewniają niezapomniane wrażenia           

z pobytu. W sezonie Paralia to miejsce tłoczne i gwarne, nocą tętniące życiem - dyskoteki, puby, beach bary, 
kluby karaoke czynne są do samego rana. Liczne restauracje i tawerny serwują specjały kuchni greckiej         

i międzynarodowej.  
 

ŚWIADCZENIA: 
- przejazd komfortowym autokarem 
- kawa, herbata na pokładzie autokaru  
- 7 noclegów na Riwierze Olimpijskiej w hotelu Yakinthos z basenem zewnętrznym  
- klimatyzacja w pokojach oraz wi-fi 
- leżaki i parasole przy hotelowym basenie 
- śniadania i obiadokolacje w formie bufetu z wodą i lampka wina do kolacji 
- degustacja nalewek oraz pokaz przyrządzania prawdziwej sałatki greckiej i „tzatzików” 
- 2 noclegi w Serbii ze śniadaniami i obiadokolacjami 
- wycieczka na Meteory ze zwiedzaniem 1 klasztoru 
- wycieczka na Olimp 
- wycieczka - rejs na Skiathos 
- spacer i wycieczka po Nowym Sadzie w Serbii 
- zwiedzanie twierdzy Kalemegdan z przewodnikiem pod Belgradem 
- opiekę licencjonowanego  pilota 
- grecką opiekę medyczną 
- ubezpieczenie (KL 20 tyś E/ NNW 15 tyś zł/ bagaż 1000zł) 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP 
- VAT 
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Hotel YAKINTHOS ***  położony jest w nowej części Paralii, w spokojnej okolicy. Znajduje się w 

odległości ok. 200 m od piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza (leżaki i parasole na 

plaży dodatkowo płatne).  
WYPOSAŻENIE: hotel posiada restaurację na parterze, recepcję, bar, windę; otoczony jest 

niewielkim ogrodem; w hotelu dostępny jest bezpłatnie Internet Wi-Fi.  
W hotelu dla naszych klientów jest dostępny basen zewnętrzny  

POKOJE: 2 osobowe (z możliwością 1 dostawki) pokoje po remoncie z łazienką (toaleta, prysznic, 

ręczniki), balkonem, indywidualną klimatyzacją (W CENIE) oraz TV z dostępem do kanałów telewizji 

satelitarnej. 
WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje z deserem. Posiłki serwowane są w formie bufetu.                        

Do obiadokolacji podawana jest lampka wina i woda stołowa. Pozostałe napoje typu fanta, cola, 

piwo – dodatkowo płatne. 
 

RAMOWY PROGRAM 

26.04.2023r   

Wyjazd  o godz. 22:00 z Boryni.  Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię,  

27.04.2023r 
Przyjazd do Belgradu, zwiedzanie Twierdzy KALEMEGDAN. Przejazd do hotelu w okolicach Jagodiny, 

obiadokolacja, nocleg.  

28.04.2023r 
Śniadanie, dalszy przejazd przez Serbię i Macedonię i na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie w 

hotelu Yakinthos w  Parali, obiadokolacja, nocleg 

29.04 – 04.05.2023r 
Śniadania i i obiadokolacje w hotelu, czas wolny na wypoczynek i plażowanie oraz udział w 

zaplanowanych wycieczkach. 
05.05.2023   
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez Serbię, zakwaterowanie w hotelu w Nowym 

Sadzie, obiadokolacja i nocleg. 
06.05.2023   
Śniadanie, spacer po Nowym Sadzie, stolica Wojwodiny, przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy 

serbskie, węgierskie, rusińskie, czy tureckie. Kulturową różnorodność można tutaj poczuć na każdym 

kroku od architektury począwszy, czas wolny. Dalszy przejazd w stronę Polski. 
Zakończenie imprezy w godzinach wieczorno-nocnych. 
 

Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna i wstępy: 35E 
 

                



      
   

 
 


