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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. Wyjazd w kierunku Polski
w godzinach południowych.
dzień 12: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd do Polski
w godzinach nocnych. Przyjazd do Katowic w godzinach południowych.
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.

