WAKACJE W GRECJI !!!
LETNI OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY
16-27.08.2018, LEPTOKARIA (GRECJA)

LEPTOKARIA – jest jednym z piękniejszych nadmorskich obszarów położonych na
Olimpijskiej Riwierze w kontynentalnej części Grecji. Znajduje się u stóp masywu Olimpu
nad Morzem Egejskim. Jako typowa miejscowość turystyczna jest pełna atrakcji wodnych,
tawern, sklepików czy dyskotek.
Zakwaterowanie: Hotel Dafni*** (17-26.08.2018 - 9 noclegów)- położony przy
promenadzie nadmorskiej w pobliżu centrum miasteczka. Pokoje 2, 3, 4 - osobowe z
łazienkami, lodówką i opcjonalnie klimatyzacją. Klimatyzacja dodatkowo płatna 5€ za dobę.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie szwedzkiego stołu, lunch i
obiadokolacja) w stołówce Hotelu Dafni Plus (ok 150m), suchy prowiant na drogę powrotną.
Przejazd: Autokar lux pełne wyposażenie (klimatyzacja, duże luki bagażowe, fotele
regulowane, dwa monitory, dvd, cafe bar, wc) przejazd z miejsca zbiórki bezpośrednio do
pensjonatu. Wyjazd 16.08 w godzinach przedpołudniowych, przyjazd 27.08 około południa.
Dokładne miejsce i godzinę zbiórki podamy w terminie późniejszym.
Morze i kąpiele: Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piękna piaszczysta plaża. Kąpiele
będą się odbywały pod nadzorem wychowawców z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa.
Cena: 1990,00zł
Zadatek: 500,00 zł, płatny do 30 kwietnia 2018 lub do wyczerpania miejsc, pozostała kwota:
1490,00 zł płatna do 30 czerwca 2018.

Płatności gotówką lub przelewem na konto KS ORIENT: 57 1750 0012 0000 0000 3536
7799.
W tytule przelewu wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz dopisek „Grecja”. Aby
otrzymać fakturę należy przesłać dane po dokonaniu płatności na
adres: zbyszekksorient@wp.pl
W przypadku rezygnacji zadatek i pozostałe wpłaty nie podlegają zwrotowi.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem w dwie strony,
- zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 - osobowych,
- wyżywienie (3 posiłki dziennie), suchy prowiant na drogę powrotną.
- treningi (2razy dziennie), lub inne zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- bogaty program oparty na aktywnym wypoczynku,
- wycieczkę na Olimp,
- wycieczkę do Salonik – w drodze powrotnej,
- opiekę wychowawców i instruktorów,
- ubezpieczenie KL i NNW, opiekę lekarską 24h/dobę w języku polskim,
- opieka rezydenta polskojęzycznego ze znajomością języka greckiego,
Karty obozowe: należy pobrać ją ze strony internetowej (www.ksorient.pl), wydrukować,
wypełnić i podpisać na każdej stronie oraz dostarczyć instruktorowi do 30 czerwca 2018.
UCZESTNIK MUSI ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT ORAZ LEGITYMACJĘ
SZKOLNĄ!
Uczestnicy: członkowie klubu, członkowie klubów zaprzyjaźnionych oraz osoby spoza
klubu.
Wycieczki fakultatywne:
Meteory (33 EUR) – zespół klasztorów na szczytach skał, zabytek UNESCO.
Wieczór Grecki (25€) –wieczór o charakterze typowo greckim.
Ateny (45 EUR) – stolica Grecji, zwiedzanie Akropolu i stadionu olimpijskiego.
Skiatos (40 EUR) - całodniowy rejs na wyspę wraz z zabawą na statku.
Delfy (45€) – miejsce słynnej wyroczni Apollina,
Waterland (32 EUR) – miasteczko wodne.
Wycieczki do wykupienia na miejscu. Więcej informacji na stronie: www.ksorient.pl.
OBÓZ BĘDZIE ZAREJESTROWANY W MINISTERSTWIE EDUKACJI I KURATORIUM OŚWIATY.
! Klub wystawia dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie obozu w zakładach pracy. !

Organizator: Zbigniew Pawlak, KS ORIENT; Kontakt tel.: 505 074 423

