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Zbiórka pod szkołą zaplanowana jest w nocy z soboty na niedziele

(11/12.03.2023) około północy.

Powrót pod szkołę jest planowany w sobotę 25.03.2023 w

godzinach popołudniowych.

Przejazd trwać będzie około 23 godzin (z uwzględnieniem przerw). 

Podróż przebiegać będzie przez Słowację, Węgry, Serbię oraz

Północną Macedonię. 

W Serbii i Północnej Macedonii uczniowie będą mieć wyłączone

telefony z uwagi na wysokie opłaty transmisji danych oraz połączeń –

oba kraje nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

PODR�Ż
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PODR�Ż - PRAKTYCZNE INFORMACJE
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Przed wyjazdem należy upewnić się, czy każdy uczestnik

posiada dokument tożsamości pozwalający na przejazd na

granicy (dowód osobisty lub paszport) z datą ważności nie

krótszą niż 3 miesiące na dzień powrotu z zagranicy oraz kartę

EKUZ. 

•Każdemu uczniowi przysługuje możliwość zabrania 1 walizki/torby o

wymiarach Wysokość: 80 cm, Szerokość: 55 cm, Głębokość: 30 cm + 1

plecak podręczny na pokład autokaru

•Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w suchy prowiant (kanapki,

kabanosy) do jedzenia w drodze na praktyki.

•Uczestnik powinien zaopatrzyć się w kilka euro drobnych na wydatki na

stacjach benzynowych podczas podróży

•Na czas podróży warto ubrać się w luźne, wygodne ubranie (dres, bluza

etc.)

•Przed wyjazdem prosimy o wymianę złotówek na euro, ponieważ na trasie

nie będziemy zatrzymywać się w żadnym kantorze

•Warto zabrać ze sobą poduszkę (najwygodniejsze są poduszki w kształcie

rogali) i kocyk na czas podróży



Platamonas to mała miescowość położona w północnej części Grecji na
Riwierze Olimpijskiej. Centrum Platamonas to mały port oraz Kościół.

Miasteczko najczęściej w południe odpoczywa podczas
śródziemnomorskiej sjesty.  Nieduże kawiarenki, cukiernie i tawerny

zapraszają na typowe greckie przysmaki. Ludzie są sympatyczni i życzliwi.
Prawie z każdym można porozumieć się po angielsku, jednak Grecy

uwielbiają jak mówi się w ich języku (warto się starać, pomagają w nauce).

Platamonas (gr. Πλαταμώνας)
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Hotel San Panteleimon usytuowany jest w centrum miejscowości

NeosPanteleimonas, w odległości 100 metrów od plaży. Obiekt ten

oferuje restaurację, basen, a także klimatyzowane pokoje i

apartamenty z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do

Internetu oraz umeblowanym balkonem, z którego roztacza się

widok na Morze Egejskie, górę Olimp lub ogród.

HOTEL SAN PANTALEIMON ****

www.sanpanteleimon.gr
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PRZYKŁADOWY HOTEL

http://sanpanteleimon.gr/
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CO NALEŻY ZABRA� ?
-PASZPORT/DOWÓD,

-karta EKUZ,

-przybory higieny osobistej oraz ubrania na zmianę

-wygodne obuwie,

-strój kąpielowy i ręcznik plażowy, 

- KREM Z FILREM (co najmniej 30tka)

- nakrycie głowy 

- butelkę wielorazowego użytku/z filtrem (opcjonalnie

jeśli ktoś posiada)

- kieszonkowe (w granicach rozsądku),

- zeszyt oraz przybory do pisania,

- mały plecak na wycieczki.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty

elektroniczne, które uczniowie zabierają ze sobą na

wyjazd.
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W trakcie wyjazdu codziennie odbywać będą się zajęcia

zorganizowane przez grecką szkołę partnerską np. warsztaty

językowe, spotkania z uczniami ze szkoły greckiej, wycieczki

przygotowane przez uczniów. 

W czasie wolnym uczniowie będą mogli korzystać z możliwości

jakie oferuje hotel - basen, organizowane będą wycieczki po

okolicznych atrakcjach turystycznych oraz wyjścia na plażę.

W TRAKCIE WYJAZDU
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W weekendy uczniowie będą uczestniczyć w

programie kulturowym, w trakcie którego

odwiedzą najważniejsze atrakcje turystyczne

regionu m.in.:

- wąwóz Enipeas, Zamek w Platamonas,

Litohoro

- Meteory

- wyspę Skiathos

W TRAKCIE WYJAZDU
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PROGNOZA POGODY
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