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Oferta rejsu
„Magia greckich wysp”

dla
Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

termin: 25.05-2.06.2018
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DLA KOMFORTU PODRÓŻY - aby przejechać podobną trasę autokarem, trzeba się nieźle
umęczyć - godziny spędzone na siedząco, tysiące kilometrów krętymi drogami lub choćby
codzienne pakowanie i rozpakowywanie. Na statku – naszym pływającym hotelu, autokarze,
basenie - mamy wszystko pod ręką i pod jednym dachem

DLA SPOKOJU - statek pozwala wykorzystać do cna każdą minutę wyjazdu. Dopić w spokoju
Martini w kieliszku, doczytać pasjonującą książki lub nacieszyć się wspaniałym widokiem
zachodzącego słońca nad Półwyspem Apenińskim. A to wszystko z wygodnego leżaka na
ciepłych deskach górnego pokładu,

DLA ROZRYWKI I TOWARZYSTWA – na statku spęczamy czas w „elegancki sposób”. Stroje z
nutką elegancji obowiązują zarówno podczas sympatycznej kolacji, w klubie z muzyką na żywo,
popijając Bacardi w barze z fortepianem, a nawet gry o północy pójdziemy przekąsić coś w
bufecie lub spróbować szczęścia w kasynie…. Często jest to element, którego nie sposób
zapewnić w czasie podróży „na lądzie”. Wieczorem, kiedy wszyscy wracamy z wycieczki na
statek, to właśnie budzi się życie towarzyskie. I trwa do późna, podczas gdy statek spokojnie
płynie do kolejnego portu…

DLA SZCZEGÓLNOŚCI – rejs statkiem to absolutnie wyjątkowe doświadczenie. Pod każdym
względem. Warto przekonać się o tym na własnej skórze i przeżyć niezapomniany rejs -
przynajmniej raz w życiu.

Należy pamiętać, że ekskluzywne statki wycieczkowe mają się nijak do promów. Pasują jak
pięść do nosa lub …
jak Trabant do Volkswagena Passata.  To fakt, że jedno i drugie jeździ, ale dlaczego warto
wybrać właśnie statek?
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25/26 maja – wskakujemy w autokar i lecimy do Wenecji. Śpimy jemy, tańcujemy.
Dobranoc.
26 maja - rano wstajemy, przeciągamy się i zaraz po śniadaniu pędzimy do Wenecji,
płyniemy Vaporetto po Canale Grande, robimy krótki spacer, po czym udamy się do portu –
tam wsiądziemy na statek i rozpoczniemy nasz śródziemnomorski rejs.
27 maja - dziś piękne włoskie Bari. Idziemy na przechadzkę, kłaniamy się królowej Bonie,
podziwiamy grób z relikwiami św. Mikołaja – tak, dokładnie TEGO Świętego z którym
związana jest bardzo zabawna historia… Popołudniu wsiadamy na statek i płyniemy dalej.
Teatr, konkurs tańca, warsztaty…
28 maja - przybijamy na Kefalonie – jest to piękna i mniej znana wyspa grecka - największa
w archipelagu Wysp Jońskich. Nazywana jest "najpilniej strzeżoną grecką tajemnicą",
ponieważ stanowczo opiera się masowej turystyce. Dziś tańczymy syrtaki i uprawiamy
długie spacery! Oglądamy wyspę z bliska z okien autokaru.
29 maja dopłyniemy na przepiękną Santorini – ikonę wszystkich greckich wysp - wszelkie
pocztówki z białymi domkami z niebieskimi okiennicami położonymi na urwisku nad morzem
pochodzą właśnie z wulkanicznej wyspy Santorini. Tutaj dla chcących wyzwań okazja do
wielu schodów. A dla wszystkich genialne widoki.
30 maja - wyspa wiatraków, skąpana w słońcu śródziemnomorska stolica mniejszości
seksualnych – wyspa Mykonos. OOO to idealna wyspa na poranną gimanstykę! Jedziemy
na wycieczkę zobaczyć malownicze wiatraki…. Wieczorem życie statkowe – bajka.
31 maja – dziś Katakolon i Olympia – miejsce – ikona. To tam zapalany jest co dwa lata
ogień olimpijski który okrąża świat by trafić do znicza na igrzyskach letnich i zimowych.
Miejsce jest arcyciekawe! – Zwiedzamy! Powrót na statek

1 czerwca – Dzień Dziecka będzie dniem na morzu.
To doskonała okazja, żeby spędzić czas na
gimnastyce, opalaniu, czytaniu zaległych książek,
machaniu nogami siedząc na krawędzi basenu,
sączeniu drinka patrząc na przesuwające się na
horyzoncie wyspy, lekcji gry w kasynie, rozmowach. W
końcu będzie można zamówić śniadanie do kabiny –
do łóżka i wstać o 11tej…
2 czerwca – WRACAMY! Późnym wieczorem w
Katowicach.

‘
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Zapraszamy
do spróbowania Grecji
(kliknij)
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Przejazd autokarem – Katowice – Wenecja - Katowice
7 NOCLEGÓW  NA STATKU **** - w kabinach 2 lub 4-osobowych, wewnętrznych (bez
okna) z łazienką (w przypadku nieparzystej liczby osób – jedna kabina 3-osobowa), 2
nocleg pod Wenecją
WYŻYWIENIE NA STATKU ****- na statku 3 posiłki dziennie + przekąski przez resztę
doby (zgodnie z harmonogramem proponowanym na statku),
ATRAKCJE NA STATKU
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne wariant podstawowy,
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z
Koordynatorem Uniwersytetu,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłane drogą mailową do
Koordynatora Uniwersytetu.

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ NA STATKU ORAZ NA LĄDZIE np. przekąski, napoje,
pamiątki, taksówki, połączenia telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,  atrakcje dodatkowe
płatne na statku, które są doliczane do karty statkowej (m. in. lekcje jogi, usługi fryzjerskie, wizyty
w SPA itp.),
PAKIET WYCIECZEK na miejscu – ok.. 135eur
OBOWIĄZKOWE OPŁATY MANIPULACYJNE PRZEWOŹNIKA, CZYLI NAPIWKI W W
WYS. 70 EUR / 1 OS.
DOPŁATA DO KABINY 1-OSOBOWEJ – na życzenie,
OPŁATA DO KABINY Z BALKONEM LUB OKNEM – na życzenie,

PROPONOWANA CENA:
2 999PLN / 1OS. W kabinie 4 osobowej
3499 PLN / 1os. W kabinie 2 osobowej
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

rafraf_pl@yahoo.com
biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA SOCIAL CLUB!
www.puravida.com.pl

Ul. Dabrowskiego 3/3
90-249 Lódz, Polska

NIP: 7252143398
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