Programul pentru copii si tineri
TABARA INTERNATIONALA DE VARA
GRECIA – LITOCHORO

PERIOADA

NR. NOPTI

11.07 – 18.07; 07.08 – 14.08;

6

TARIF COPIL
16.99 ani

315 euro

TARIF ADULT

345 euro

Grup minim: 48 persoane

PACHETUL INCLUDE:
-

7

zile/6

nopti

cazare,

in

bungalowuri 3*, in camere cu 3 si 4
paturi
- Regim de masa: all inclusive light –
mic dejun, pranz si cina – apa si
sucuri incluse la masa
- Transport din Bucuresti si retur cu
autocare clasificate pentru transport
international
- Asistenţă turistică din partea
agenţiei.
- Umbrele pe plaja.
Activitati sportive, programe de animatie,
discoteca, jocuri concursuri, multa-multa
distractie

pentru

O

VACANTA

DE

NEUITAT!!!!!

BONUS!!
Tur de oras Salonic, catedrala Sf.
Dumitru, Turnul Alb.

CAZARE:

EXCURSII ŞI ACTIVITĂŢI OPŢIONALE:

Tabara internationala și Centrul de
Tineret din Litochoro este situata pe
coasta de nord a Greciei la 80 km de
Salonic, la poalele maiestuosului
Munte Olimp, cu o plaja pitorească și
spațioasa, acoperita cu nisip auriu.

-Excursie la Meteora – al doilea
centru religios al Greciei, dupa
Muntele Athos - 30 Euro/persoana
-Excursie la Muntele Olimp – salasul
zeilor - 12 Euro/persoana
-Excursie la Cascadele Edessa – 25
Euro/persoana
-Croaziera cu vaporasul pe insula
Skiathos – 34 Euro/persoana
- Excursie la Vergina - pe urmele lui
Alexandru cel Mare – 25 Euro/pers
- O zi la Aquapark Waterland –
distractie si relaxare – 16 Euro/pers
-Excursie la castelul Platamonas si
Paleos Pantelimonas – 10 Euro/pers

In noul complex de tabara copiii se
vor odihni, se vor bucura de mare,
vor avea acces la bazele sportive, vor
participa la ateliere de creație, si, de
asemenea, vor avea posibilitatea de
a a-si îmbunătăți cunoștințele de
limba engleză, pentru că principala
limbă de comunicare în tabăra este
engleza.
Complexul este inconjurat de
verdeață, care oferă răcoare, chiar și
în cele mai calduroase zile de vară.
Intregul complex este îngrădit și
păzit.

Excursiile optionale se organizeaza
pentru un grup minim de 20
persoane!! Tarifele pentru excursiile
optionale nu includ intrarile la
obiectivele turistice vizitate.

