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GRecjA AnTycznA

zwIEDzaNIE I wyPOczyNEK

GRECJA to jedno z najpiękniejszych państw basenu morza Śródziemnego,
a riwiera olimpijska jest najczęściej odwiedzanym przez turystów jej
regionem. riwiera olimpijska od zachodu oddzielona jest malowniczym
masywem olimpu, a od wschodu szerokimi piaszczystymi plażami łagodnie
schodzącymi do lazurowych wód morza egejskiego. 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 i macedonię lub bułgarię.
Dzień 2: przyjazd na riwierę olimpijską. zakwaterowanie w hotelu ***
położonym ok. 200 m od przepięknej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem
do morza (leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne). pokoje 2, 3 osobowe
z łazienką, balkonem oraz tV. czas wolny, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, wyjazd w kierunku MEtEORÓW, znanych z unikatowych
w skali światowej klasztorów bizantyjskich zawieszonych wśród skał.
klasztory zostały wybudowane i wykute na samych wierzchołkach
olbrzymich skalnych wież o gładkich ścianach. przejazd do KALAMBAKI – wsi
znanej z pracowni ikon, czas wolny. Wizyta w DOLInIE tEMBI, gdzie znajduje
się słynna kaplica św. Paraskiewy, wykuta w skale. zbudowana została tuż
przy jednym ze źródełek, które uważa się za przywracające młodość źródło
afrodyty - bogini piękna i młodości. powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, czas na odpoczynek i plażowanie, możliwość wzięcia
udziału w wycieczce fakultatywnej. obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: Śniadanie, 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 kapitan będzie nas uczył tańców greckich. 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.
powrót do hotelu na obiadokolację, nocleg.

Dzień 6: Śniadanie, czas na odpoczynek i plażowanie, możliwość wzięcia
udziału w wycieczce fakultatywnej. obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7: po śniadaniu wyjazd na masyw OLIMPu. zajmuje on obszar
założonego w 1937 r. najstarszego w Grecji parku narodowego pod
patronatem unesco. czar przyrody i dziewiczość krajobrazu idzie tu w parze
z tradycją. Wioski położone u stóp masywu zachowały elementy tradycyjnej
architektury oraz stylu budownictwa. Wizyta w pobliskim LItOCHORO doskonałe miejsce wypadowe w masyw olimpu, czas wolny. przejazd na
zamek w PLAtAMOnAS - twierdza wybudowana w Xi w. w chwili obecnej
stanowi miejsce spotkań teatralnych, koncertów i innych kulturalnych imprez
w ramach Festiwalu olimpijskiego – wizyta w starym PAntELEIMOnAS,
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8: Śniadanie, około godziny 10.00 wykwaterowanie z hotelu, wyjazd
do polski.
Dzień 9: zakończenie imprezy w godzinach południowych, zgodnie
z rozkładem jazdy.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
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. 45 €/ os. + bilet wstępu na Akropol, ok. 20 €.
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. 15 €/ os.

„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.
20 €
Podane ceny są wyliczone przy grupie min. 30 osób.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2

26.05 – 03.06
15.09 – 23.09

1 599
1 599

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, toaleta, cafe - bar,
video), 6 noclegów w hotelu *** na riwierze olimpijskiej (pokoje
2, 3 osobowe z łazienkami), 6 śniadań, 6 obiadokolacji z deserem
i wodą stołową, opiekę licencjonowanego pilota, wycieczki ujęte
w programie (meteory – kalambaka – dolina tembi; wyspa skiatos;
masyw olimpu – litochoro – platamonas – panteleimonas),
ubezpieczenie signal iduna polska (kl 10 000 €, nW 15 000 pln,
bagaż 800 pln).
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usług
lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów)
- ok. 25 € (płatne u pilota), obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os.,
napoi do kolacji (cola, fanta, piwo – płatne dodatkowo), wycieczek
fakultatywnych, opłaty za serwis plażowy, opłat za połączenia
antenowe, dopłaty do pokoju 1 os. – 490 zł.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
W klasztorach obowiązuje skromne ubranie, tzn. dla kobiet spódnice
(długość za kolano) i zasłonięte ramiona oraz dekolt, panowie długie
spodnie.

