
CENTRUM  PIELGRZYMA  w drogę z nami…                  
Pewel Wielka 485, 34-340 Jeleśnia GODZINY OTWARCIA:     
tel./fax.  33 8 636 736,  kom. 784 404 110       pn. - pt. – 900 - 1300        
www.centrumpielgrzyma.pl     

GRECJA – Paralia     
wczasy w hotelu OLYMPIAS***

z wyżywieniem i klimatyzacją
(hotel w centrum miasta,

oddalony od plaży ok. 200 m)

Terminy 12 – dniowych wyjazdów w 2023 r.

24.05 – 03.06.2023 r. ZAJĘTE

19.06 - 30.06.2023 r. 

28.06 – 09.07.2023 r.  ZAJĘTE

07.07 – 18.07.2023 r.

16.07 – 27.07.2023 r. 

25.07 – 05.08.2023 r.

03.08 – 14.08.2023 r. 

12.08 – 23.08.2023 r.

21.08 – 01.09.2023 r. 

30.08 – 10.09.2023 r.  ZAJĘTE

KOSZT WYJAZDU: 2090 zł z wyżywieniem i klimatyzacją 

 1990 zł z wyżywieniem i klimatyzacją  3 osoba w pokoju 

 1890 zł z wyżywieniem i klimatyzacją  4 osoba w pokoju

Przy zapisie na wyjazd należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł.
Dopłaty do wyjazdu dokonujemy do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Możliwość wyjazdu na ważny dowód osobisty lub paszport. Dzieci i młodzież do 18 roku życia powinny posiadać paszport lub
ważny tymczasowy dowód osobisty . 

W RAMACH KOSZTÓW GWARANTUJEMY:
 przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, 

barek, WC, DVD, rozsuwane fotele),
 opiekę  rezydenta,
 ubezpieczenie KL 200 000 zł i NNW 10 000 zł  oraz

ubezpieczenie od chorób przewlekłych, 
 9  noclegów w hotelu, pościel, ręczniki, lodówka, 

telewizor, balkon, Wi-Fi, sprzątanie,
 9 śniadań w formie bufetu i 9 obiadokolacji,

 opłatę klimatyczną.

PRZY ZAPISIE PODAJEMY:
 nazwisko i imię,
 datę urodzenia,
 adres zamieszkania,
 numer telefonu i e-mail.

http://www.centrumpielgrzyma.pl/


Uwaga! Porady medyczne klient pokrywa we własnym zakresie, pobiera za nie fakturę i po powrocie do kraju ubiega
się o zwrot pieniędzy od ubezpieczyciela.  

Prosimy o ograniczenie gabarytów bagażu oraz jego ciężaru -  do 25 kg.

PROGRAM WYJAZDU:

1  DZIEŃ: POLSKA
630 – Zbiórka na parkingu parafialnym w Pewli Wielkiej, pakowanie bagaży. 
6 45 – Msza Św.
745 – Wyjazd.
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię do Grecji.

2  DZIEŃ: GRECJA 
W  godzinach  porannych  przyjazd  do  Paralii.  Czas  przeznaczony  na  wypoczynek.
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Obiadokolacja i nocleg.
3 – 10  DZIEŃ: GRECJA 
Plażowanie, wypoczynek, rekreacja. Organizacja czasu
we  własnym  zakresie.  Możliwość  korzystania  

z wycieczek fakultatywnych. 

11. DZIEŃ: GRECJA 
Śniadanie.  Pakowanie  bagaży  i  opuszczenie  hotelu  do  godz.  900 (możliwość

zdeponowania  bagażu).  Czas  przeznaczony  na  plażowanie  oraz  rekreację.  Godzina
wyjazdu w drogę powrotną jest uzależniona od przyjazdu autokaru do Grecji. 

12. DZIEŃ: POLSKA
W godzinach popołudniowych przyjazd do Polski. 

Zachęcamy do skorzystania z wycieczek  fakultatywnych:
1. Ateny „serce Grecji” –  € + € bilety wstępów *
2. Meteory „skały zawieszone w niebie” -  € + € bilet wstępu *
3. Saloniki – zwane PERŁĄ BIZANCJUM, są drugim co do wielkości 

greckim miastem– * 
4. Olimp – *
5. Wieczór Grecki – *
6. Rejs na wyspę Skiathos - *
7. Święta Góra Athos z lunchem - *

* ceny wyjazdów fakultatywnych zostaną podane w luty 2023 r.

Paralia   to  największa  miejscowość  Riwiery  Olimpijskiej.  Nazywana  jest
stolicą  turystyczną  riwiery.  Jest  znana  ze  swoich  ruchliwych  ulic  
i promenady, gdzie życie trwa do późnych godzin nocnych. Piaszczyste plaże,
liczne sklepy,  tawerny i  restauracje oraz bary i  dyskoteki  zadowalają nawet
najbardziej wymagających turystów.   

W niedzielę możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej w cerkwi prawosławnej.
!!! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe nie można otrzymać zwrotu wpłaconej gotówki  

           –  na swoje miejsce należy znaleźć inną osobę.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu, terminu bądź odwołania pielgrzymki  

z przyczyn niezależnych od organizatora, tj. w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników.
W sytuacji drastycznych zmian cen paliwa oraz kursu euro cena może ulec zmianie  !!!

Biuro zastrzega sobie prawo zmian w programie !

!!! ZAPRASZAMY DO PODRÓŻOWANIA !!!
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