10.06. - 22.06.2014
Dzień 1 i 2
Wyjazd o godz. 23.00. Przejazd nocny przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry,
Serbia. Nocleg w Serbi, w Belgradzie. Zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Spacer po Belgradzie. Przejazd przez Macedonię do Grecji. Przyjazd
na nocleg na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień 4
Śniadanie. Odpoczynek po podróży. Czas na spacer po plaży, kąpiele morskie i
słoneczne. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kalampaki – zwiedzanie klasztorów
zawieszanych w powietrzu – meteorów. Zobaczenie panoramy klasztorów z
punktu widokowego. Wejście do klasztoru, bizantyjskiej cerkwi, refektarza oraz
muzeum z ręcznie pisanymi księgami, szatami liturgicznymi ect. Możliwość zakupu ikon i pamiątek z Meteorów. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu w Kalampace. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6
Śniadanie. Przejazd do Aten. Po drodze zwiedzanie Delf: sanktuarium Apollina,
miejsca w którym przepowiadała słynna wyrocznia Delficka, skarbców oraz teatru rzymskiego, gimnazjonu, gdzie trenowali sportowcy przed igrzyskami pytyjskimi. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzimy Ateny: Parlament i teatralną zmianę
warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Stadion Panatenajski, Świątynie Zeusa Olimpijskiego, Akropol z Propylejami, Erechtejonem i Partenonem, grecką
agorę i Forum Romanum oraz odwiedzimy rozrywkowo – rzemieślniczą dzielnicę Plaka. Przejazd w stronę Peloponezu. Postój nad Kanałem Korynckim, który oddziela ląd od Półwyspu Peloponez – dzieło człowieka, które określa się
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prawdziwym fenomenem. Przejazd do Tolo do hotelu nad morzem.
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 8
Śniadanie. Zwiedzanie: Argolidy – Epidavros ze świątynia Asklepiosa (boga
sztuki medycznej) oraz teatrem o wspaniałej akustyce, Mykeny z cytadelą, grobem i maską Agamemnona, Nafplio – weneckie miasto z fortami i Bastio-nami,
Korynt z agorą, na której przemawiał św. Paweł. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9
Śniadanie. Dzień odpoczynku nad morzem: spacery i kąpiele. Obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 10
Śniadanie. Przejazd w stronę Olimpii, gdzie odbywały sie słynne Igrzyska pokojowe. Zwiedzimy m. in.: świątynie Zeusa Olimpijskiego, stadion, palestrę, gimnazjon oraz aleje czarnych charakterów. Przejazd do Patras do portu. Zakwaterowanie na promie i rejs nocny w stronę Italii.
Dzień 11
Dzień na morzu– piękne widoki, słońce i wiatr we włosach. Śniadanie i nocleg
na promie. W tym dniu obiad we własnym zakresie.
Dzień 12
Śniadanie, zejście z promu we Włoszech. Przejazd w stronę Polski. Po drodze
nocleg we Włoszech. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 13
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie
wycieczki w godzinach późno wieczornych.
Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
pogodowych oraz innych czynników niezależnych od Biura.
Do poruszania się po krajach należących do strefy Schengen potrzebny jest
dokument podróży: dowód osobisty lub paszport. Prosimy pamiętać o
paszporcie dla dzieci. Dowód lub paszport musi być ważny co najmniej 3
miesiące od daty zakończenia wyjazdu.
Dopłata do pokoju 1 osobowego 60 % ceny w euro.
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Cena nie obejmuje dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz
ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna ilość uczestników to 45 osób.
Cena: 950 zł + 380 euro
Cena obejmuje:
Przejazd luksusowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe – bar, DVD),
7 noclegów w hotelach/ pensjonatach***/**** w Grecji (pokoje 2 – 3 os. z
łazienką, małżeństwa pokoje 2 os),
2 noclegi na promie: Grecja – Włochy w kajutach 4 osobowych, łóżka piętrowe.
Możliwość dopłaty do kajuty 2 osobowej,
2 noclegi tranzytowe: Serbia, Włochy
Opieka polskojęzycznego pilota na całej trasie,
Ubezpieczenie NNW, KL + Assistance do 15.000 EUR i NNW do 1300 EUR,
Wyżywienie: 11 śniadań, 9 obiadokolacji. W Grecji: śniadania w formie bufetu,
obiadokolacje: bufet lub serwowane. W przypadku serwowanych: przystawka,
danie główne, salatka,
deser, woda mineralna.
Na dodatkowe wydatki związane z realizacją programu należy przeznaczyć:
- ok. 70 euro – bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,
- ok. 35 euro – lokalnych przewodników do zwiedzanych obiektów,
- ok. 25 euro – Wieczór Grecki.
WAŻNE:
Zapisy i wpłata do 30 kwietnia 2014 roku.
Przy wpłacie 35% do dnia 15. 12. 2013 rabat 100 zł!
Przy wpłacie 35% do dnia 15. 02. 2014 rabat 50 zł!
Biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki w przypadku małej
frekwencji.
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