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GRECJA 
Wybrzeże Olimpijskie -  Ateny - Peloponez 

  
Termin: 27 czerwca – 6 lipca 2015 r. 

 
Program propozycja: 
 
1 dzień  
Wyjazd z Żarnowa, godzina do ustalenia (wczesne ranne). Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię.  
Zakwaterowanie i obiadokolacja w okolicach Belgradu.(ewentualne krótkie zwiedzanie Belgradu). Nocleg. 
2 dzień  
Przejazd do Skopje-krótkie zwiedzanie miasta ,dojazd na Riwierę  Olimpijską okolice miejscowości Olimpic 
Beach. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Odpoczynek, plaża. Nocleg. 
3 dzień  
Śniadanie, wycieczka do  Kalambaki  Po drodze  postój w  Wąwozie  Tembi 
poświęconemu  Apollinowi,  sanktuarium  św. Paraskwi. Zwiedzanie  Meteorów – bizantyjskie  klasztory  na 
niedostępnych skałach, wizyta w wytwórni ikon i pamiątek. Powrót do hotelu obiadokolacja. Odpoczynek na plaży, 
nocleg.  
4 dzień  
Śniadanie, wycieczka do miasteczka pod Olimpem Litohoro, przejście odcinkiem wąwozu w kierunku Olimpu,  
Dion - stolica  starożytnej  Macedonii. Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg.  
5 dzień  
Śniadanie. Przejazd do Delf - zwiedzanie świętego miejsca starożytnych Greków - Święty Krąg, gdzie słynna Pytia 
przepowiadała przyszłość, Źródło Kastalskie, Tolo, muzeum. Przejazd do hotelu koło Koryntu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
6 dzień  
Śniadanie. Przejazd na Peloponez. Postój nad Kanałem Korynckim. Zwiedzanie Myken - stolica Atrydów – słynna 
Brama Lwic, Grób Agamemnona, muzeum, przejazd do  Nafplio – spacer po starej stolicy, przejazd do  Epidauros 
– największy i najlepiej  zachowany  amfiteatr  Grecki.. Obiadokolacja połączona z wieczorem greckim w tawernie. 
Powrót do hotelu, nocleg 
7 dzień  
Śniadanie. Ateny - zwiedzanie  miasta: wzgórze Akropolu w tym – Partenon, Propyleje, Świątynia Nike, 
Erechtejon z Kariatydami, Muzeum Akropolu, , marmurowy Stadion Olimpijski, zmiana  warty przed 
Parlamentem, Łuk Hadriana, Wyjazd w stronę Riwiery Olimpu po drodze postój  w Termopilach przy pomniku 
króla Sparty  Leonidasa który na czele 300 Spartan zatrzymał  perska  armię. Przejazd na  Riwierę  Olimpijską. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
8 dzień  
Śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja,  nocleg.  
9 dzień  
Śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski, przejazd nocny przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację. 
10 dzień  
Śniadanie w trasie (suchy prowiant). Przejazd przez Słowację – przerwa na posiłek (obiad). Przyjazd do Żarnowa 
w późnych  w godzinach nocnych.  
 
 

   Koszt uczestnictwa przy grupie  50 osób: ok. 2000 ,- zł./os. 
 
 



Świadczenia zawarte w cenie:  
- przejazd komfortowym autokarem (DVD, klimatyzacja, WC, minibarek, uchylne siedzenia), 
- opłaty drogowe i parkingowe, 
- opieka pilota – przewodnika, 
- wyżywienie: 9 śniadań (w tym jedno w postaci suchego prowiantu), 9 obiadokolacji (w tym jedna 
  połączona z wieczorem greckim), 1 obiad na trasie powrotnej np. w Koszycach, 
- zakwaterowanie: 8 noclegów [7 w hotelach **/*** (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami) + 1 nocleg tranzytowy  
  na terenie Serbii], 
- ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 
 
 
Uwaga: 
- opieka pilota na całej trasie udzielającego wyjaśnień za wyjątkiem wnętrz, 
- bilety wstępu i koszty przewodników miejscowych stanowią koszt dodatkowy ok. 80 € + 20 € za wieczór grecki 
(dopłata) 
- uczestnicy wycieczki mają prawo do możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń (np. chorób 
przewlekłych – płatne dodatkowo - 100 zł/os.) – szczegóły w biurze podróży. 
 
 
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie  
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 


