
Grecja lekcja historii w terenie   
Tajemnice Hellady  

  

TERMIN: 9-16 maj 2015 

  
Grupa 40 uczestników: cena 1.150 zł 

cena obejmuje  
 przejazd lux autokarem  (wc, klima, barek, dvd) 
 5 noclegów w apartamentach w Nei Pori lub Leptokarii  
 5 śniadań i 5 obiadokolacji   
 obsługa pilota - przewodnika na całej trasie  
 ubezpieczenie grupowe NNW i KL (Signal Iduna) 
 
PROGRAM WYCIECZKI  - propozycja biura  
1 DZIEŃ 

Wyjazd rano godz….przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji  (przejazd nocny)      
trasa 1.500 km = ok. 24 h) 
 
2 DZIEŃ – RIWIERA OLIMPIJSKA  
Przyjazd rano na Riwierę Olimpijską,  zakwaterowanie, plażowanie, gry i zabawy. 
Nocleg. 
 
3 DZIEŃ - OLIMP 
Wycieczka na Olimp. Autokarem wyjedziemy na wysokość 1000 m. Wycieczka na dach starożytnego świata 
rozpoczyna się wyjazdem do górskiego miasteczka Litohoro u podnóża Olimpu. W programie: spacer malowniczym 
kanionem rzeki Enipeas, następnie przejazd do Platamonas, gdzie zwiedzimy ruiny twierdzy z czasów wypraw 
krzyżowych.  
Nocleg. 
 
4 DZIEŃ - METEORY 
Wycieczka do Meteorów– „wiszących klasztorów”, jednego ze 100 cudów świata. Do dziś miejsce to przejmuje 
wszystkich zwiedzających swym mistycyzmem i pięknem. Krótki postój i czas wolny na zakupy w malowniczym 
miasteczku Kalambaka.  
Nocleg. 
 
5 DZIEŃ - ATENY 
Wycieczka do Aten(ok.450 km=5/6godz) Zwiedzanie Port w Pireusie, Stadion Kalimarmaro, gdzie odbyły się 
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, Akropol, Aeropag, Agora, dzielnica Plaka u podnóża Akropolu (historyczne 
centrum miasta), Pałac Prezydencki, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W drodze powrotnej krótki 
postój w Termopilach przy pomniku króla spartańskiego Leonidasa. 
Nocleg. 
 
6 DZIEŃ  Wyspa Skhiatos  
wycieczka na Wyspę Skhiatos 
lub dzień wolny na odpoczynek, plażowanie i kąpiel  
Nocleg. 
 
7 DZIEŃ - dzień wolny 
Wyjazd z Grecji po południu, przejazd tranzytem Macedonia, Serbia, Węgry, 
Słowacja   
 
8 DZIEŃ 
Przyjazd do szkoły wieczorem     
 
Info dodatkowe  
1.Dokument podróży : ważny paszport lub dowód osobisty.   
2.Bilety wstępu  i rejs na Skhiatos  płatne są dodatkowo. 
Klasztor w Meteorach  – 2 €  
Rejs na Skiathos  -  35 €    
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Organizator : BESKID – TOUR (Zezwolenie Wojewody nr 176)  
43-300 Bielsko-Biała      Plac Wolności 5 

 
UWAGA! - program może zostać dostosowany do życzeń grupy. 
 

Zapisy do 14 listopada 2014 w sekretariacie. 


