Biuro Podróży Tour Operator
VERVINCI TRAVEL
Piotr Werwiński
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz

SAMOLOTOWA WYCIECZKA DO GRECJI – 10 DNI

DZIEŃ 1
PRZYLOT DO GRECJI
Zbiórka uczestników na lotnisku Warszawa Okęcie, odprawa bagażowa o godz. 08.45 i wylot do Aten
o godz. 10.45, przylot na lotnisko w Atenach o godz. 14.20. Objazdowa tura zwiedzania miasta
i przejazd do hotelu w jednym z nadmorskich kurortów, np. Lutraki, Tolo. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2
ATENY
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Aten. Zobaczymy wzgórze Akropolu ze świątynią Ateny (Partenon)
i Erechtejon, Areopag, Łuk Hadriana, Parlament, Grób Nieznanego Żołnierza, stadion olimpijski.
Spacer po tradycyjnej „dzielnicy Bogów” - Plaka z ciekawymi domami, licznymi sklepikami
i tawernami o niepowtarzalnym uroku. Zobaczymy także Uniwersytet i Akademię Narodową, która
dziś jest najważniejszym ośrodkiem naukowym Grecji oraz jednym z najczęściej fotografowanych
budynków centrum Aten. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
OSSIOS LUKAS – DELFY
Śniadanie i przejazd do Ossios Lukas - pięknie położonego na zboczu klasztoru pustelnika bł. Łukasza.
Obecnie obiekt figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a jego słynne mozaiki zaliczane są
do największych arcydzieł średniowiecza. Przejazd do Delf, gdzie wg starożytnych znajdował się środek,
czyli „pępek” świata, a Pytia przepowiadała przyszłość. Miejsce ze względu na swą historię fascynuje
do dzisiaj. Zobaczymy m.in. wyrocznię Apollina, Skarbiec Ateńczyków, Sanktuarium Ateny i gimnazjon
- miejsce Igrzysk Pytyjskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
METEORY
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie wiszących klasztorów Meteora, co znaczy „skały zawieszone
w powietrzu”, uznane za jedną z najwspanialszych atrakcji turystycznych Grecji. Te prawosławne
monastyry zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 5
TERMOPILE – PIREUS
Śniadanie i przejazd do Termopil - krótki postój, podczas którego zobaczymy pomnik króla Leonidasa
i przypomnimy sobie historię Spartan. Przejazd do Pireusu – największego portu greckiego i trzeciego
pod względem wielkości na Morzu Śródziemnym. Zobaczymy pasażerską część portu, gdzie kotwiczą
promy liniowe i wielkie statki rejsowe – „pływające hotele”, a następnie część jachtową. Udamy się
także znajdujące się w pobliżu wzgórze Kastella, z którego będzie można podziwiać zapierającą dech
w piersiach panoramę obejmującą Zatokę Sarońską. Przejazd do hotelu w jednym z nadmorskich
kurortów, np. Lutraki, Tolo.
DZIEŃ 6 – 8 POBYT NA WYBRZEŻU
Pobyt na Wybrzeżu Morza Egejskiego, odpoczynek i plażowanie.
Codziennie śniadanie bufet i obiadokolacja.
Możliwe również fakultatywne:
1. WIECZÓR GRECKI
Kolacja w tradycyjnej tawernie, podczas której można skosztować typowych greckich potraw oraz wina
przy muzyce i greckich tańcach (płatne ok. 25-30 EUR).
2. REJS NA HYDRĘ I SPETSES
Rejs na dwie wyspy należące do archipelagu Sarońskiego - Hydrę oraz Spetses. Spędzimy
niezapomniane chwile na wyspie Hydra - chyba jedynym miejscu w Europie, gdzie do dzisiaj jedynym
możliwym środkiem komunikacji jest wynajęcie osiołka, a samochody, czy nawet rowery są zakazane.
Później popłyniemy na leżące u wejścia do zatoki Argo, Spetses - dawniej "Pityoussa" z uwagi na wielką
ilość rosnących tam drzew piniowych, do dnia dzisiejszego nadających miejscu specyficznego,
niepowtarzalnego charakteru, gdzie piękne plaże zachęcają do relaksu i zażywania kąpieli słonecznych.
(płatne ok. 40 EUR)
DZIEŃ 9
KORYNT – MYKENY – NAFPLION - EPIDAUROS
Po śniadaniu wycieczka do Koryntu - zobaczymy Kanał Koryncki oraz starożytne ruiny - Świątynia
Apollina, Agora z mównicą, z której przemawiał Św. Paweł. Przejazd do Myken, gdzie zobaczymy
pozostałości pałacu królewskiego, słynną Bramę Lwic, Cytadelę z murami cyklopimi i Skarbiec
Atreusza czyli Grób Agamemnona. Przejazd na krótkie zwiedzanie Nafplionu – niegdyś weneckiego
miasta, później pierwszej stolicy nowożytnego państwa greckiego, obecnie zaś modnego nadmorskiego
kurortu. Następnie Epidauros, gdzie do dziś zadziwia akustyka jednego z bardziej znanych teatrów
antycznych. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 10
SUNION
Po śniadaniu przejazd na przylądek Sounion. Czeka tu na nas piękny fotograficzny motyw, czyli ruiny
świątyni Posejdona. Przylądek słynie także jako znakomity punkt widokowy na Morze Egejskie
i miejsce wspaniałych zachodów słońca. Po zwiedzaniu transfer na lotnisko w Atenach, odprawa
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bagażowa o godz. 13.45, wylot o godz. 15.45. Przylot na lotnisko Warszawa Okęcie o godz. 17.20,
zakończenie wycieczki.

Termin:

25.09 – 04.10.2019 r.

Cena:

3750 zł./os.

Zapewniamy:
 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi 23 kg + 8 kg
 Ciepły posiłek na pokładzie samolotu
 Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
 Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji
 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem wg programu
 Opiekę i informację turystyczną pilota
 Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 zł. od każdego
uczestnika.
 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW
do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa
„Kontynenty”.
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-guide,
opłat za komunikację miejską, opłat klimatycznych i miejskich, itp. (na ten cel należy posiadać ok.
130 €/os.)
- napojów do obiadokolacji,
- wycieczek fakultatywnych,
- transferów na i z lotniska Okęcie,
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- ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej
w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.
Uwagi:
 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 1260 zł.
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.
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