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Biuro Turystyczne Ital – Tour  

62-800 Kalisz ul. M. Konopnickiej 3-5/30 

tel/fax 62/768-31-60 

www.ital-tour.pl , biuro@ital-tour.pl 
Koncesja Organizatora Turystyki nr 0181   
Członek Wielkopolskiej Izby Turystycznej  Gwarancja 

Ubezpieczeniowa EUROPÄISCHE 

REISEVERSICHERUNG AG oddział w Polsce 

 

OBÓZ MŁODZIEŻOWY – GRECJA 
DLA MŁODZIEŻY OD 14 DO 18 LAT                                                          

 

 
 

TERMIN LICZBA DNI CENA 

20.07 – 31.07.2019 12 DNI – 9 noclegów  1.840 PLN 
 

 
GRITSA - 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. 
 
HOTEL NAYSIKA** budynek położony 50 metrów od plaży, posiada bardzo duży ogród. W budynku pokoje 3-4 
os. z łazienką. Największą zaletą hotelu jest bardzo dobra i obfita kuchnia. W otoczeniu hotelu plac do gier, 
dyskoteki. W hotelu jest możliwy bezpłatny dostęp do Internetu. Na terenie obiektu znajduje się boisko do 
siatkówki. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Miejsce zorganizowania obozu młodzieżowego: Grecja – Gritsa - Litochoro. 
2. Termin zorganizowania obozu młodzieżowego: lipiec 2019 roku – turnus 12-dniowy.  
3. Wiek uczestnika obozu młodzieżowego: 14 do 18 lat. 
4. Zapewnienie autokaru na całej trasie – przejazd komfortowym autokarem LUX (video, uchylne 

siedzenia, klimatyzacja, toaleta). Autokar nie może być starszy niż 6 lat. Najkrótsza trasa: Rzeszów – 
Grecja – Gritsa - Litochoro – Rzeszów.  

5. Zakwaterowanie: w jednym hotelu minimum**, wszyscy uczestnicy: 9 noclegów w Grecji – Gritsa-
Litochoro, nad morzem – pokoje 3, 4-osobowe z własnymi łazienkami i z łóżkami pojedynczymi, na 
miejscu – restauracja na jedną zmianę – bufet szwedzki, świetlica z TV, odległość od morza i plaży max. 
0,5 km.  

6. Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania: jadalnia na jedną zmianę – bufet szwedzki, 3 posiłki dziennie: 

 śniadanie x 9 

 obiad (dwa dania + deser + napój) x 10  

 kolacja x 9,  

 napoje dostępne w ciągu dnia bez ograniczeń.  

 suchy prowiant z napojem w czasie całodziennych wycieczek zamiast obiadu oraz w drodze 
powrotnej. 

 

http://www.ital-tour.pl/
mailto:biuro@ital-tour.pl


7. Wykonawca zapewni: zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów, wycieczki autokarowe i piesze, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, bezpieczne miejsca kąpieli z ratownikiem, opiekę rezydenta, 
kierownika obozu ze znajomością j. angielskiego, kadrę sprawującą opiekę nad uczestnikami obozu. W 
czasie pobytu jednodniowe wycieczki autokarowe (bez dodatkowych opłat ze strony uczestników), 
pilota – przewodnika w języku polskim w czasie wycieczek: 
- Leptokaria – pasaż handlowy, promenada wzdłuż wybrzeża, relaks w greckich kafejkach; 
- Litochoro – przejście przez malownicze miasteczko; 
- OLIMP – wędrówka przez Park Narodowy Olimpu na taras widokowy; 
- Saloniki – zwiedzanie: świątynia Hagia Sofia, Rotunda, Łuk Hadriana, Rzymskie Forum, Biała Wieża, 
Bazylika Św. Dymitra, Plac Arystotelesa. Waterland – miasteczko wodne. 

8. Wykonawca zapewni: zajęcia sportowo-rekreacyjne, sprawnościowe, itp. – dużo ruchu na świeżym 
powietrzu oraz gry, konkursy z nagrodami, bal przebierańców, dyskoteki w miejscu zakwaterowania, 
spacery po okolicy, plażowanie, itp. 

9. Kadra: kierownik obozu posiadający wymagane uprawnienia w tym pedagogiczne, doświadczeni 
wychowawcy z uprawnieniami (min. 1 osoba ze znajomością języka angielskiego lub greckiego), opieka 
medyczna – pielęgniarka na miejscu i lekarz na telefon. 

10. Ubezpieczenie: pakiet NNW, KL i bagażu, opłata klimatyczna. 
11. Wyjazd na obóz młodzieżowy w dniu rozpoczęcia obozu sprzed budynku L-27 Politechniki Rzeszowskiej 

przy al. Powstańców Warszawy 8. 
12. Powrót z obozu młodzieżowego w ostatnim dniu trwania obozu w godzinach popołudniowych, budynek 

L-27 Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 8. 

 
Ramowy program obozu młodzieżowego 

1 dzień: Wyjazd z Rzeszowa. Przejazd do Grecji – nocny przejazd. 

2 dzień: Przyjazd do Grecji - Litochoro w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu, obiad, 

zapoznanie się z regulaminem i kompleksem, wypoczynek,  kolacja, nocleg. 

3-10 dzień: Realizacja programu obozowego pod opieką doświadczonej kadry (m.in. kąpiele morskie pod opieką 

ratownika, plażowanie, gry, zabawy, konkursy, turnieje sportowe, dyskoteki). 

Obowiązkowo: W trakcie pobytu wycieczki autokarowe: Leptokaria, Olimp, Saloniki (pilot - przewodnik w języku 

polskim w czasie wycieczek). 

11 dzień: Śniadanie + obiad + suchy prowiant na drogę. Wykwaterowanie. Wyjazd do Polski w godzinach 

popołudniowych - nocny przejazd.   

12 dzień: Przyjazd do Rzeszowa na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. 

 
 
 
 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE - dla chętnych: 

 
*25 EURO - METEORY - wycieczka do "wiszących klasztorów" tak zwanego ósmego cudu świata. 
Nieprawdopodobne wrażenia zwiedzania unikalnego na skalę światową masywu skalnego z 
"przylepionymi" do niego bizantyjskimi klasztorami. Ponadto wizyta w prawdziwej wytwórni 
bizantyjskich ikon, połączona z pokazem metod ich wytwarzania oraz możliwością zakupów.  
*30 EURO - WIECZÓR GRECKI – typowa grecka kolacja połączona z pokazami sztuki tańca greckiego 
wraz z jego nauką. Słowem znakomita unikalna forma poznania biesiadnej greckiej kultury 
* 50 EURO – ATENY -  (wstępy płatne we własnym zakresie), port Pireus, stadion Kalimarmaro, Pałac 
Prezydencki, Park Zapion, Słupy Świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, wzgórze Akropol, spacer po najstarszej 
dzielnicy Aten – Plaka, Parlament ze słynnym Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, zobaczymy uroczystą 
zmianę Warty.  
*45 EURO - REJS STATKIEM NA WYSPĘ SKIATHOS  - całodzienna wycieczka na malowniczą wyspę 
Archipelagu Sporad. Podczas rejsu wyśmienita zabawa na statku kapitana  połączona z nauką Zorby, na 
wyspie zwiedzanie oraz plażowanie na plaży Koukunaris słynącej w świecie ze "złotego" piasku. 

 
Wycieczki fakultatywne realizowane są przy grupie minimum 35 osób 


