
 
 

    Grecja - tajemnice Hellady 

          
 TERMIN:  25.04-02.05.2018  
 
 CENA:  1390 zł plus ok. 200 zł wstępy 
    (40 uczestników) 

      
 
 
 
 
 

 

 
Ramowy program wycieczki :   
 
 
1 DZIEŃ 25.04.2018 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji. 
 
2 DZIEŃ 26.04.2018 
Przyjazd na Riwierę Olimpijską po południu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
3 DZIEŃ – METEORY - 27.04.2018 
Śniadanie. Wycieczka do Meteorów – „wiszących klasztorów”, jednego ze 100 cudów świata. Klasztory w 
Meteorach to jeden z najbardziej niezwykłych widoków w Grecji - zwiedzanie jednego klasztoru, w którym 
będziemy mogli zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską oraz zobaczyć jak wyglądało życie mnichów 
greckich. Wizyta w wytwórni ikon, gdzie zobaczymy jak dziś pisze się ikony - święte greckie obrazy. Postój 
wawrzynowej Dolinie Tembi, z którą związanych jest wiele pięknych mitów jak ten o Orfeuszu i Dafne, zobaczymy 
maleńki wykuty w skale kościółek Św. Paraskiewii oraz Źródło Młodości. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
4 DZIEŃ – OLIMP - 28.04.2018 
Śniadanie. Wycieczka na Olimp - dach starożytnego świata, rozpoczyna się wyjazdem do górskiego miasteczka 
Litohoro usytuowanego u podnóża Olimpu. W programie: spacer malowniczym kanionem rzeki Enipeas, 
następnie przejazd do Platamonas, gdzie zwiedzimy ruiny twierdzy z czasów wypraw krzyżowych. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
 
5 DZIEŃ – ATENY - 29.04.2018 
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Wycieczka do Aten - zwiedzanie Akropolu wraz z ruinami Partenonu, 
spacer przez urocze uliczki dzielnicy Plaka do Placu Syntagma na zmianę warty gwardzistów Evzonów. Przejazd 

Cena zawiera: 

 transport autokarem lux 

 5 noclegów w hotelu ** na Riwierze Olimpijskiej 

 5 śniadań i 5 obiadokolacji wg. programu 

 opiekę pilota  

 ubezpieczenie NNW i KL 

Cena nie zawiera: 

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  (Meteory -  

3 €/klasztor; Akropol - 20 € - młodzież do 18 lat 

bezpłatnie, Zamek Platamonas - 3 €) 

 przewodników w Meteorach i na Akropolu -                             

ok. 5 € od osoby 

 wycieczki na Skiathos - ok. 30-35 € od osoby 

 upominek dla każdego uczestnika 



 
 

przez miasto z widokiem na słynne obiekty Aten, jak Akademię Ateńską czy Bibliotekę Narodową, postój przy 
Stadionie Olimpijskim.  Powrót na obiadokolację i nocleg. 
6 DZIEŃ - SKIATHOS - 30.04.2018 
Śniadanie. Plażowanie i kąpiele w morzu lub wycieczka fakultatywna  na wyspę Skiathos (płatne dodatkowo ok. 
30-35 €). Wyspa Skiathos znana jest z filmu Mamma Mia – krótkie zwiedzanie miasteczka, plażowanie na 
najpiękniejszej z greckich plaż – Koukunaries, której piasek błyszczy się w słońcu jak diamenty. Podczas rejsu 
zabawy i tańce na statku, nauka zorby. Obiadokolacja i nocleg. 
 
7 DZIEŃ - SALONIKI - 01.05.2018 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, krótki postój w Salonikach - drugim 
najważniejszym mieście Grecji, w którym przeszłość i teraźniejszość doskonale współistnieją jedna obok drugiej. 
Zobaczymy symbol miasta - Białą Wieżę, ruiny kompleksu pałacowego Cesarza Galeriusza, z którego do dnia 
dzisiejszego zachował się Łuk Triumfalny i Rotunda, Kościół św. Dymitriusza - patrona Salonik oraz cerkiew 
Agia Sofia, która jest wierną kopią swej imienniczki w Istambule. Przejazd nocny. 
 
8 DZIEŃ - 02.05.2018 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  
 


