G R E C J A – objazdowo - pobytowa
09.09.2021 – 18.09.2021
ATENY – SALONIKI – WĄWÓZ RZEKI ENIPEAS – WODOSPADY WITHOS – LITOCHORO – PALEOS –
PANTELEIMOS – GÓRA OLIMP – METEORY – DOLINA TEMPI – WYSPA SKIATHOS
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników wycieczki w Krakowie o godzinie 06.00 (pozostałe miejscowości według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Słowację, Węgry. Przyjazd na nocleg w Serbii.
DZIEŃ 2:
Po śniadaniu przejazd do SALONIK – miasta założonego w 316 r. p.n.e. przez króla Kasandrosa i nazwane imieniem jego
żony Thessaloniki. Przez wieki jego charakter kreowali Grecy, Turcy, Bułgarzy i… Wenecjanie. Znajduje się tu wiele
wczesnochrześcijańskich i bizantyjskich zabytków z listy UNESCO. Objazd miasta autokarem, podczas którego zobaczymy:
Łuk Rzymskiego cesarza Galeriusza, Rotundę św. Jerzego - najstarszą zachowaną budowlę w mieście, ruiny Forum Romanum,
pozostałości pałacu Galeriusza, kościół św. Zofii - wzorowany na sławnym konstantynopolskim imienniku, łaźnie tureckie
i Białą Wieżę - symbol Salonik. Zwiedzanie bazyliki św. Dymitra- patrona miasta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3:
Po śniadaniu przejazd przez. Wyjazd na masyw GÓRY OLIMP – wizyta w Parku Narodowym uznanym przez UNESCO
za zabytek międzynarodowej biosfery. Spacer do WĄWOZU RZEKI ENIPEAS, przejście do WODOSPADÓW WITHOS
(malownicze widoki). Następnie czas wolny w malowniczej wiosce LITOCHORO. Przejazd do położonej amfiteatralnie
na stokach masywu Olimpu wioski PALEOS PANTELEIMOS, zachwycającej niecodzienną kamienną zbudową oraz
widokami. Między zabudowaniami prowadzą wąskie, nie utwardzone dróżki, wychodzące na główny placyk, ocieniony
starymi platanami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4:
Po śniadaniu wyjazd do METEORÓW - wpisanych na listę UNESCO klasztorów „ zawieszonych w niebie” , wzniesionych
na niedostępnych, stromych wieżach skalnych. Ze względu na ich położenie na szczytach skalnych określa się je jako klasztory
„w chmurach”. Według legendy , św. Atanazy , założyciel najstarszego i największego klasztoru wzniósł się na skały
na grzbiecie orła. Obecnie w Meteorach czynnych jest 6 z 24 wzniesionych w XIV wieku klasztorów, a jedynie 5 z nich jest
nadal zamieszkanych - zdarza się, że przez jednego zakonnika. Dwa z nich (św. Trójcy i św. Stefana) pełnią nadal funkcję
opactw, w innych zaś mieszczą się muzea religijne. Zwiedzanie dwóch monastyrów – żeńskiego i męskiego. Zapierające dech
widoki, monumentalna potęga natury, gwarantują niezapomniane przeżycia. W drodze powrotnej do hotelu, zatrzymamy
się przy malowniczej DOLINIE TEMPI wyżłobionej przez rzekę Pinos. Legenda głosi, że dolina powstała po kłótni braci
Zeusa i Posejdona. Gdy Zeus cisnął grom – powstał wąwóz, a gdy Posejdon uderzył w ziemię trójzębem - wypłynęła woda.
Brzegi rzeki spina wiszący most, za którym wznosi się wykuta w skale maleńka cerkiew. To greckie sanktuarium, świątynia
świętej Paraskewii. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5:
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Przejazd do ATEN – serca Grecji bijącego od ponad 3000 lat. W programie
zwiedzania: Muzeum Akropolu, wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu(Świątynia Ateny Dziewicy), Erechtejon
ze słynnym krużgankiem Kor, którego belkowanie dźwiga 6 posągów pięknych dziewcząt (Kariatyd). Zobaczymy również
świątynię Ateny Nike, monumentalną bramę Propyleje prowadząca na Akropol oraz najsłynniejszy teatr w Grecji – Teatr
Dionizosa. Następnie udamy się do Areopag – miejsca posiedzeń jednej z najstarszych instytucji ustrojowych Aten - Rady
Areopagu. Nie opodal ruin Agory Greckiej na wzgórzu wznosi się Hefajstejon– wspaniale zachowana Świątynia dorycka,
zobaczymy również ruiny Forum Romanum z piękną Wieżą Wiatrów. Następnie przejdziemy się najstarszą dzielnicą Aten –
Plaka i malowniczą Anafiotką. Zobaczymy Grób Nieznanego Żołnierza z pełniącymi honorową wartę gwardzistami–
Evzonami. W drodze powrotnej do hotelu krótki postój w TERMOPILACH – w miejscu bitwy między Grekami i Persami w
480 r. p.n.e. – gdzie zobaczymy pomnik Leonidasa i poległych 300 Spartan oraz tablicę ze słynnymi słowami Simonidesa:
„Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom”. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6:
Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs na SKIATHOS. Ta niewielka wyspa
nazywana jest przez turystów rajem na ziemi, ze względu na bujną roślinność i charakterystyczne greckie białe domki
wspaniale wpisujące się w jej krajobraz. Restauracje serwują tu prawdziwe rarytasy, ale największą atrakcją jest plaża
Koukounaries, zachwycająca drobnym, złotym piaskiem i lazurową, ciepłą wodą. Z plaży widać słynny hotel Skiathos Palace,
w którym wakacje często spędzała księżna Diana. Wyjątkowość wyspy można podziwiać na ekranie, bowiem tu kręcone były
sceny do musicalu „Mama Mia” z Meryl Streep w roli głównej. Czas wolny na plażowanie na wyspie. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
DZIEŃ 7:
Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8:
Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 9:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na nocleg na terenie Serbii. Po drodze zwiedzanie SKOPJE - stolicy
Macedonii Północnej. W trakcie zwiedzania zobaczymy: Plac Makedonija, Kamienny Most, twierdza Kale, cerkiew św. Spasa,
meczet Mustafy Paszy, Stara Carsija. Przyjazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 10:
Po śniadanie kontynuowanie podróży do Polski. Przyjazd na miejsca zbiórek.
CENA: 1850 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, toaleta), 7 noclegów w hotelu w Stomio, pokoje 2-3 osobowe
z łazienkami, 2 noclegi tranzytowe w hotelu w Serbii, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, 9 śniadań, 7 obiadokolacji z lampką
wina, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NWW, bagażu.
Cena nie zawiera: opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, dodatkowych napoi do
obiadokolacji, opłaty klimatycznej, rejsu na wyspę Skiathos, systemu Tour Guide, wydatków własnych.
Dodatkowe informacje:
• Przy rezerwacji wycieczki dla dwóch osób automatycznie zostaje przydzielony pokój 2-osobowy. W przypadku rezerwacji
dla 3 osób zostaje przydzielony pokój 3-osobowy lub pokój 2-osobowy z dostawką (w zależności od dostępności pokoi
w danym obiekcie). Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie
do pokoju 2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego -w wysokości 600 zł - taką
opcję należy zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników
• Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
• W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Ww. wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
• Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Orientacyjne koszty wstępów:
Wzgórze Akropolu - 20 EUR
Muzeum Akropolu - 10 EUR
Klasztory w Meteory - 3 EUR (każdy)
Rejs na wyspę Skiathos - 50 EUR
Miejscowy przewodnik - 5 EUR
Wieczór grecki -15 EUR
Tour Guides (słuchawki) - 8 EUR
Opłata klimatyczna - 7 EUR

