Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wraz
z Przedsiębiorstwem Turystycznym „ZYNDRAM” organizuje pobyt wypoczynkowy
w GRECJI-RIWIERA OLIMPIJSKA w terminie 19- 26.09.2021 r.
LITOCHORO- to niewielka miejscowość wypoczynkowa położona u stóp Olimpu. Największym atutem
miejscowości jest jej położenie w otoczeniu gór i wielobarwnej roślinności. Szeroka plaża i błękitne
morze przygotowane są dla młodzieży.
Zakwaterowanie: Hotel 2* Naysika Litochoro położony ok. 100 m od morza, pokoje 2 osobowe
z łazienkami, klimatyzacją .
Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy, duży ogród, boisko do siatkówki,
bezpłatne WiFi,
Wyżywienie: 3 razy dziennie – kuchnia grecka i europejska - śniadanie, obiad, kolacja są
w formie szwedzkiego stołu.
W PROGRAMIE :
Wypoczynek nad Morzem Egejskim: plażowanie, spacery, zakupy;
Wycieczki :
W drodze do Grecji zwiedzanie stolicy Macedonii – SKOPIA : zobaczymy Stara Czarszija turecka,
meczet Mustafa Paszy, średniowieczny most na rzece Wardar. Zobaczymy też dom oraz muzeum Matki
Teresy. Matka Teresa z Kalkuty – Albanka urodzona w Skopie w 1910 roku.
SALONIKI-drugie, co do wielkości miasto Grecji. Wiele zabytków tego miasta wpisane zostały na listę
UNESCO. Miasto często określanego mianem "Perły Bałkanów".
Kalambaki – miasteczka u stóp METEORÓW. Pełen wrażeń i niezapomnianych widoków podjazd do
jednego z klasztorów „zawieszonych” na skałach, zwiedzanie. Wizyta w pracowni ręcznego „pisania” ikon
bizantyjskich .
Wyjazd na Stoki OLIMPU na 945 m. n.p.m. do schroniska STAVROS, by podziwiać wspaniałą panoramę
na Gorę Olimp, a z drugiej strony na błękitne wybrzeże RIWIERY OLIMPIJSKIEJ,
Miasteczko LITOCHORO - spacer w Narodowym Parku Biosfery wąwozem ENIPEAS do wodospadu
Zeusa. Czas wolny w Litochoro.

CENA:
1180 zł/os dla członków OIPiP w Tarnowie (płatne na konto PT ZYNDRAM)
1280 zł/os dla pozostałych uczestników (płatne na konto PT ZYNDRAM)
plus 60 euro – płatne w biurze OIPiP w Tarnowie w dniu zapisu









Cena zawiera:
Transport autokarem,
Zakwaterowanie: pokoje 2,3 osobowe,
1 nocleg tranzytowe z HB,
5 noclegów w Grecji z wyżywieniem 3 x dziennie, zaczynamy obiadokolacją, kończymy śniadaniem,
Realizację programu zgodnie z ofertą,
Ubezpieczenie kl 5000 zł, nnw 20 000 euro – nie obejmuje chorób przewlekłych,
Opiekę rezydenta.

60 euro płatne w biurze OIPiP w momencie zapisu na wyjazd. Opłata obowiązkowa na
realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi.
WYJAZD NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU, wyjazd dla osób
zaszczepionych p/Covid-19.
Zapisy do dnia 20 sierpnia 2021 r. (tel. do biura Izby 14 6965454), wpłata do dnia 20
sierpnia 2021 r. na numer konta: 76 1160 2202 0000 0000 6306 1076 Bank Millenium –
Przedsiębiorstwo Turystyczne „ZYNDRAM” – z adnotacją – Pielęgniarki Tarnów.
W przypadku odwołania wyjazdu z przyczyn pandemicznych organizator dokona zwrotu
wpłaty.

