
MITYCZNA GRECJA
26/06-07/07/2019

Mityczna  Grecja  to  oferta  dla  tych,  którzy  lubią  łączyć  odpoczynek  ze
zwiedzaniem.  W  ofercie  pobyt  na  Riwierze  Olimpijskiej  i  przejazd  śladami
greckich bogów.

1 dzień– 26/06/2019
Wyjazd z Sanoka,  Krosna i Jasła w godzinach wieczornych.  Przejazd przez Słowację,
Węgry. 

2 dzień – 27/06/2019
Przejazd przez Serbię, Macedonię, Grecję. Planowany przyjazd na Riwierę Olimpijską
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

3-6 dzień– 28/06 – 01/07/2019
Śniadanie. Wczasy na Riwierze Olimpijskiej. Obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień– 02/07/2019
Po śniadaniu wykwaterowanie,  wyjazd w kierunku potężnego centrum klasztornego
wschodniego  kościoła  ortodoksyjnego  -  Meteory.  W  drodze  postój
przycudownymźródełkuobok  kościółka  “Święty  Piątek” Agia  Paraskiewi.
Zwiedzanie Wiszących Klasztorów, uważanych za jeden z cudów świata. W pierwszej
kolejności wizyta w pracowni ikon, gdzie dowiemy się w jaki sposób powstają sakralne
obrazy.  Następnie  przejazd  trasą  widokową  wśród  wyrastających  z  ziemi  skał
o fantastycznych  kształtach  do  najstarszego,  najwspanialszego   i  najważniejszego
klasztoru  -  MegaloMeteoro.  W  programie  również  wizyta  w  największej  świątyni
Meteorów  –w  klasztorze  Przemienienia  Pańskiego.  Zakwaterowanie  w  hotelu,
obiadokolacja i nocleg. 

8 dzień– 03/07/2019
Po śniadaniu wyjazd do  Delf  - archaicznego ośrodka kultu - sanktuarium delfickiego
Świętego  Kręgu Apollina,  na  środku którego,  zgodnie  z  historią,  stał  blok  marmuru
oznaczający  środek  ziemi,  czyli  “pępek  ziemi.  Następnym  punktem  będzie  święte
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źródło  Kastalia.  Po  zwiedzaniu  przejazd  w  kierunku  Peloponezu  do  miejscowości
położonej przy Kanale Korynckim. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

9 dzień– 04/07/2019
Śniadanie.  Przejazd  Kanałem Korynckim na Peloponez oraz zwiedzanie  Epidauros
z najlepiej  zachowanym  Antycznym  Teatrem  na  14  tys.  widzów  o  fenomenalnej
akustyce. Przejazd do Nafplio pierwszej stolicy niepodległej Grecji. Kolejnym punktem
programu  sąMykeny -  ruinymiasta  najstarszej  cywilizacji  europejskiej  oraz
domniemanego grobowca Agamemnona.  Powrót do hotelu, nocleg.

10 dzień– 05/07/2019
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Aten. W programie zwiedzania:
stadion Kalimarmaro, park Zapion, kolumny sanktuarium Zeusa, Łuk Hadriana, Święte
Wzgórze  Ateńskie  -  Akropol  Aeropag,  następnie  wzdłuż  starożytnej  Agory  i  Forum
Romanum  przejście  do  najstarszej  dzielnicy  ateńskiej  Plaki.  Pobyt  w  stolicy  Grecji
zakończy uroczysta zmiana warty pod Parlamentem w wykonaniu żołnierzy Evzoni.
W drodze  powrotnej  na  Riwierę  Olimpijską  zatrzymamy  się  w  Termopilach przy
pomniku Króla Leonidasa. Zakwaterowanie w hotelu na Riwierze, nocleg.

11 dzień– 06/07/2019
Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Pożegnanie  z  morzem.  Wyjazd  do  Polski  w  godzinach
popołudniowych.

12dzień– 07/07/2019
Przejazd przez Grecję, Macedonię, Serbię i Węgry, Słowację, Czechy. Powrót do  Polski.

Cena:  2150 zł - cena skalkulowana dla grupy 40 os. 
Wpisowe - w kwocie 500 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 9 noclegów hotelach*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
 9 obiadokolacji
 9 śniadań
 usługa pilota 
 opłata na TFG
 sprzęt tour guide (TGS)
 ubezpieczenie  NNW,  KL  (z  włączeniem  chorób  przewlekłych  do  60  r.ż)  oraz

bagaż.

Cena nie obejmuje:
 obowiązkowej płatności u pilota (w tym na bilety wstępów, opłaty drogowe, 

parkingi, lokalnych przewodników, itp.,) – 80 EURO/os.
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