
 

 

 

                 GRECJA 

Riwiera Olimpijska 

PARALIA 

           hotel  GRAND PLATON 4 **** z basenem 

CENA: 3095zł                                             TERMIN:  12.07-23.07.23r 
DZIECI: 0-2,99 lat – 690zł / 3 do 11,99 lat – 1995zł/ pow 12 lat 2455zł 
*zniżki obowiązują przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju 

 
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 
- 9 noclegów w hotelu GRAND PLATON 4 **** 
- klimatyzacja w pokojach, wi-fi 
- leżaki i parasole przy hotelowym basenie 
- śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
- napoje bezalkoholowe do posiłków oraz lampka wina do obiadokolacji 
- dodatkowy lunch na bufecie w dniu wyjazdu 
- opiekę polskojęzycznego  pilota na trasie oraz rezydenta na miejscu 
- grecką opiekę medyczną 
- ubezpieczenie (KL 10 tyś E/ NNW 7 tyś zł/ bagaż 800zł) 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP 
- VAT 
 

 

             
 

 



 

 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:  

Dzień 1: Wyjazd z Polski około godz 8.30, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 
Dzień 2: Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży, czas wolny    

na pierwsze kąpiele morskie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 14.00 lub 

wcześniej, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3 – 10: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, możliwość skorzystania z wycieczek 

fakultatywnych proponowanych przez rezydenta. 
Dzień 11: Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny na pożegnanie     

z greckim słońcem. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach południowych. 
Dzień 12: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, nocny przejazd do Polski. Przyjazd do 

Katowic w godzinach południowych.  
 

Hotel GRAND PLATON **** 
POŁOŻENIE:  
ok. 350 m od plaży, w spokojnej okolicy, ok.1 km od Paralii i Olimpic Beach, gdzie znajdują się liczne 

tawerny, bary, restauracje i dyskoteki. 
Ok. 7 km od centrum miejscowości Katerini; ok. 350 m od przystanku autobusowego 
PLAŻA:  
ok. 350 m od hotelu (przejście przez ulicę) piaszczysto-żwirkowa; łagodne wejście do wody. Możliwość 
wypożyczenia leżaków i parasoli (za dodatkową opłatą). Na plaży płatne wypożyczalnie sprzętu sportowego, 

funkcjonujące sezonowo. 
OPIS HOTELU: 
budynek główny i 3 dwupiętrowe budynki boczne; recepcja 24 h, restauracja główna, bary: główny i przy 

basenie, Wi-Fi (bezpłatne). W hotelu dla gości dostępny jest basen; leżaki i parasole przy basenie gratis. 

 

 
 

 

  
 

CENA  NIE OBEJMUJE:  opłaty klimatycznej 3-4E/pokój/dzień, serwisu plażowego oraz wycieczek 

fakultatywnych 
 
Polecamy Państwu wycieczki fakultatywne na „Meteory”, rejs na Skiathos oraz wycieczkę do Salonik 
                                     


