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GRecjA

wczasy

GRECJA to kraj słońca, morza, starożytnych ruin, wina i zabawy.
uznawana jest za kolebkę zachodniej cywilizacji i miejsce narodzin
demokracji, filozofii, sportów, polityki i dramatu. Grecja ma długą,
bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które wpłynęło na inne kultury
europy, północnej afryki i bliskiego Wschodu. obecnie jest rozwijającym
się krajem będącym członkiem unii europejskiej od 1981 r. oraz strefy
euro od 2002 r. dziś Grecję odwiedzają turyści z całego świata, zarówno
na kontynencie jak i na licznych wspaniałych wyspach. Wiele pięknych
miejsc oferuje Grecja za dnia, ale zarówno sami Grecy jak i przybysze
prawdziwych uroków doszukują się dopiero nocą w niezliczonych
knajpkach, tawernach, dyskotekach...
RIWIERA OLIMPIJSKA jest najczęściej odwiedzanym przez turystów
regionem Grecji. riwiera olimpijska od zachodu oddzielona jest
malowniczym masywem olimpu, a od wschodu szerokimi piaszczystymi
plażami łagodnie schodzącymi do lazurowych wód morza egejskiego. nad
całym regionem góruje potężny masyw olimpu - najwyższego szczytu
Grecji. każdy, kto miał okazję podziwiać wspaniałe widoki otoczonego
chmurami szczytu olimpu nie ma wątpliwości, dlaczego starożytni
Grecy właśnie tam umiejscawiali siedzibę swoich najważniejszych
bóstw. tym, których pociąga podziwianie dzikiej przyrody, polecamy
również wąwóz tempe. Wspaniałe, skaliste urwiska i wijąca się na dole
rzeka pinios tworzą razem niesamowity krajobraz, który zapiera dech
w piersiach. istnieje tutaj możliwość uprawiania różnorodnych
sportów, przeżycia niezapomnianych chwil pełnych radości i zabawy,
a na złotych piaskach plaż nawet orzeźwiający napój nabiera smaku
nektaru spożywanego niegdyś przez bogów. po pełnych wrażeń dniach
czekają na państwa liczne tawerny z pysznymi greckimi potrawami oraz
wspaniałym miejscowym winem.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez słowację,
Węgry, serbię.
Dzień 2: przejazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych,
złożenie bagaży, czas wolny na pierwsze kąpiele morskie i słoneczne,
zakwaterowanie ok. godz. 15.00, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 – 10: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, możliwość
skorzystania z wycieczek fakultatywnych proponowanych przez
rezydenta.

Dzień 11: po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagażu,
czas wolny na pożegnanie z greckim słońcem. ok. godz. 18.00 wyjazd
w kierunku polski.
Dzień 12: przejazd przez serbię, Węgry i słowację, przejazd do polski
w godzinach nocnych. przyjazd do katowic ok. godz. 21.00.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
Meteory - tajemniczy świat imperium bizantyjskiego oraz
zachwycające widoki klasztorów „zawieszonych na niebie”. odwiedzając
dwa wybrane klasztory (wstęp 3 €/ jeden klasztor) będziemy mogli
zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską. podczas wycieczki
zobaczymy jak dziś wytwarza się ikony – święte greckie obrazy,
które według wierzeń są oknem do boga. zapoznamy się też z religią
ortodoksyjną pielęgnowaną z czcią przez Greków. Cena ok. 30 €/ os. +
bilety wstępu do klasztoru, ok. 3 €/ klasztor.
Saloniki - stolica macedonii, centrum kulturalne bizancjum. saloniki są
dzisiaj kwitnącym ośrodkiem handlowym, umiejętnie łączącym tradycje
ze współczesnością. to współczesna metropolia miejska, przeplatana
śladami historii, zabytkami z okresu rzymskiego: łuk Galeriusza,
rotunda, teatr oraz zabytki sakralne: kościoły bizantyjskie, z których
najważniejsze to: agia sophia, demetriusz. Wstępujemy do muzeum
archeologicznego, gdzie znajdują się eksponat y z macedonii, tracji,
tesali. Cena ok. 25 €/ os.
Ateny - wyjazd do serca Grecji bijącego od 3 000 lat, do pierwszego
miasta-państwa świata, skąd swoje początki wzięła demokracja.
program zwiedzania zaczyna się od portu w pireusie, a następnie
przejazd do centrum aten, by wspiąć się na akropol – perłę architektury
światowej (wstęp na akropol jest dodatkowo płatny). następnie spacer
przez urocze uliczki plaki, najstarszej ateńskiej dzielnicy, do placu
syntagma, by podziwiać zmianę warty gwardzistów evzonów, w planie
wycieczki znajdują się najważniejsze obiekty takie jak: port pireus,
stadion kalimarmaro, słupy świątyni zeusa, łuk hadriana, akropol.
W drodze powrotnej krótki postój w termopilach. Cena ok. 50 €/ os. +
bilet wstępu na Akropol, ok. 20 €.
Wieczór Grecki - ta impreza to doskonały sposób na poznanie radości
życia Greków, którą wyrażają wspaniałym ekspresyjnym tańcem
syrtraki, przy rytmicznych dźwiękach buzuki. to radość jedzenia
smacznych potraw typowej kuchni greckiej oraz zakosztowania retsiny,

której nie zabraknie przez cały wieczór. podczas zabawy nauka tańca
zorby. Cena ok. 25 €/ os.
Rejs na Skiathos - rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę
skiathos. Wycieczkę rozpoczyna przejazd do jednego z portów tessalii,
gdzie zaokrętujemy się na statek wycieczkowy i rozpoczniemy rejs,
podczas którego odbędzie się taniec kapitański. po dotarciu na wyspę
skiathos proponujemy krótki spacer na przylądek bourtsi z widokiem
na wieżę zegarową. na wyspie czas wolny następnie rejs na plażę
kukunaries zwaną „złotą plażą” - najładniejszą w Grecji, plażowanie
i kąpiele morskie. cena ok. 40 €/ os.
Waterland - to całodniowa wycieczka z przejazdem autokarem do
miejscowości tagarades, ok. 20 km od salonik, gdzie znajduje się
miasteczko wodne, które oferuje niezapomnianą zabawę zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych. na terenie parku wodnego znajduje się duża
ilość basenów, zjeżdżalni, kafejek, restauracji, korty tenisowe. Cena ok.
40 €/ os.
Mount Athos - przejazd autokarem do miejscowości ouranopoli,
gdzie rozpoczyna się rejs statkiem wzdłuż Świętej Góry athos. jest
to jedyna okazja na zwiedzenie odrębnej republiki mnichów
i zobaczenie zespołów klasztornych, szczególnie dla kobiet (w 1060 r.
cesarz bizantyjski konstanty monomachos ustanowił dekret, na mocy
którego zakazał wstępu na teren republiki kobietom). W chwili obecnej
na półwyspie znajduje się 20 klasztorów, z których 17 jest greckich
i po jednym serbskim, rosyjskim oraz bułgarskim. W miejscowości
ouranopoli dwugodzinny czas wolny na obiad i zakupy. Cena ok. 50
€/ os.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy
min. 15 uczestnikach.
W trakcie druku katalogu, w Grecji prowadzone są prace
legislacyjne nad wprowadzeniem ustawy o opłacie klimatycznej,
która ma obowiązywać od 01.01.2018. Przewidujemy, że opłata
będzie wynosić 0,50 – 1,50 €/ dzień/ pokój. Po wprowadzeniu
ustawy, przekażemy Państwu szczegóły za pośrednictwem
naszej strony internetowej. Opłata będzie obowiązkowa i każdy
turysta będzie zobowiązany do uiszczenia jej w dniu przyjazdu
w obiekcie.

