
LOUTRAKI – miasto w Grecji na Przesmyku Korynckim, nad Zatoką Koryncką, u podnóża gór Gerania, znajduje się ok. 
85 km od Aten. Ekskluzywne uzdrowisko (kąpiele solankowe), ośrodek wypoczynkowy i kąpielisko morskie. W pobliżu Lutraki – 
most zwodzony nad Kanałem Korynckim.

ZAKWATEROWANIE -  Hotel 3 * * * położony  
w  odległości  150  m  od  plaży  (plaża  kamienista).  Pokoje  4-
osobowe  z  pełnym   węzłem  sanitarnym,   z  WŁASNĄ 
KLIMATYZACJĄ, telewizorem, lodówką. Na terenie hotelu 
– basen, sala telewizyjna, kawiarnia z dyskoteką, barek 
kawowy. 

WYŻYWIENIE - trzy razy dziennie – śniadanie (stół 
szwedzki) w hotelu – RESTAURACJA KLIMATYZOWANA, lekki 
lunch i kolacja (serwowane) 
w restauracji przy promenadzie nad brzegiem morza. Pobyt 
rozpoczyna się kolacją, kończy śniadaniem plus suchy prowiant 
na drogę powrotną. W dniach wycieczkowych wyżywienie dwa 

razy dziennie Podczas przejazdu autokarem podawane będą dania (2 razy) „gorące kubki„.

TRANSPORT  -  autokar klasy turystycznej z klimatyzacją, barkiem, video

PROGRAM POBYTU:
ℵ Wycieczka  autokarowa  do  Aten:  zwiedzanie  m.in.  Akropolu  – 
zespołu  świątyń  powstałych  w  IV  w.  p.n.e.,  z  zachowanymi  ruinami  Propylei; 
świątynia  Nike  Apteros,  dorycki  Partenon ze wspaniale  zachowanymi kolumnami 
doryckimi,  Areopag  –  miejsce  zebrań  ludu  ateńskiego,  z  zachowaną  dorycką 
świątynią Hefajstosa, stadion I nowożytnej Olimpiady z 1896  r., Parlament (zmiana 
warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza), Stare Miasto – Plaka z bazarem ateńskim,
ℵ Wycieczka autokarowa na Argolidę –  zwiedzamy Starożytny  Teatr,  słynący  z  doskonałej 
akustyki, w którym występowała Maria Callas oraz Sanktuarium Boga Uzdrowiciela Asklepiosa w Epidauros; 
Mykeny – centrum kultury mykeńskiej, Grób Agamemnona – znanego z „Iliady”, Bramę Lwów – prowadzącą 
na mykeński Akropol, Nafplion – pierwszą stolicę Grecji 1829-1833, spacer po mieście; zobaczymy Twierdzę 
Palamidi, zatrzymamy się nad Kanałem Korynckim, 
ℵ Wycieczka  piesza  promenadą  do  wodospadu  wód  mineralnych –  obejrzymy 
podświetlane zmieniające swe kształty fontanny oraz pijalnie wody mineralnych,
ℵ Wycieczka piesza LUTRAKI BY NIGHT,
ℵ Wycieczka piesza do ujścia w morze Kanału Korynckiego,
ℵ Plażowanie i kąpiele w morzu,
ℵ DYSKOTEKI - 3,
ℵ Wybory Miss i Mistera obozu-kolonii.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
- rejs łajbą piracką po Kanale Korynckim – 20 €
- wycieczka autokarowa nad Błękitne Jezioro, zwiedzanie ruin świątyni  
Hery i klasztoru St. Paul – ok. 10 €

- wieczór grecki – 10 €                      TERMINY: 06-16.07.2012 
                                                                                 22.07-02.08.2012

           UWAGA:                                                     30.07-10.08.2012
Młodzież w wieku 18 lat i powyżej opłaca bilety wstępu do obiektów muzealnych – ok. 40 €
Młodzież do 18 lat – wstęp do zwiedzanych obiektów zawarty jest w cenie skierowania.

CENA  WYNOSI  1999.00  ZŁ/OS. I 
OBEJMUJE: 

* Transport autokarem na trasie Katowice– Serbia - Grecja – Serbia – Katowice
* zakwaterowanie w hotelu – 9 dni (8 nocy),
* wyżywienie w Grecji trzy razy dziennie (w dniach wycieczkowych dwa razy dziennie), 
* wycieczka autokarowa do Aten,
* wycieczka autokarowa na Argolidę (Epidauros, Mykeny, Napflion),
* wycieczka piesza nad Kanał Koryncki, 
* opiekę pedagogiczna, medyczna * Ubezpieczenie NNW i KL


