GRECJA  (samolot)
 7 dni
Nasza dewiza  „Wszystko w cenie”
Zwiedzamy:

Zakwaterowanie:

1 dzień Zbiórka uczestników na
lotnisku „OKĘCIE” w Warszawie
Przelot na trasie Warszawa – Ateny
Przejazd
autokarem
nad
Kanał
Koryncki, krótkie zwiedzanie, historia
budowy kanału. Czas dla uczestników
wycieczki – pamiątkowe zdjęcia
Przejazd do hotelu *** w okolicach Aten. Zakwaterowanie,
obiadokolacja. Czas dla uczestników wycieczki – spacer nad
morzem. Nocleg

hotele klasy *** (pokoje 23 osobowe)

Wyżywienie:
śniadania,
obiadokolacje

Cena:
podana na stronie

2 dzień Śniadanie. Zwiedzanie Aten z
.
.
przewodnikiem:
wzgórze
Akropolu
zwieńczone
Ruinami
Partenonu
(Świątynia Ateny Dziewicy), Erechtejon
ze słynnym krużgankiem Kor, którego
belkowanie dźwiga 6 posągów pięknych dziewcząt (Kariatyd),świątynia Ateny Nike, oraz monumentalna brama
Propyleje prowadząca na Akropol. Najsłynniejszy teatr w Grecji  Teatr Dionizosa, Areopag  miejsce posiedzeń
jednej z najstarszych instytucji ustrojowych Aten  Rady Areopagu, ruiny Agory Greckiej, nieopodal której na
wzgórzu wznosi się Hefajstejon  zachowana Świątynia dorycka, ruiny Forum Romanum z piękną Wieżą Wiatrów,
najstarsza dzielnica Aten – Plaka, kościółki z czasów Bizancjum, gmach Parlamentu i Grób Nieznanego Żołnierza
z pełniącymi honorową wartę gwardzistami. Stadion Olimpijski na 70.000 miejsc, zbudowany w IV w. p.n.e. przez
Likurga, a odnowiony na pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie Czas wolny na Place, komercyjnej dzielnicy, w
której sąsiadują ze sobą przykłady architektury tureckiej i wysp greckich. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień Śniadanie. Wyjazd z hotelu, przejazd do Kalambaki do słynnych „Meteorów” –
klasztorów zawieszonych na półkach skalnych – zwiedzanie Megalo Meteoro a
następnie przejazd i zwiedzanie wytwórni ikon bizantyjskich, W trakcie przejazdu w
kierunku Kalambaki wąwóz „Termopile”  miejsce bitwy Greków z Persami w 490 r.
p.n.e. Stoi tu pomnik Leonidasa i poległych 300 Spartan oraz tablica ze słowami
Simonidesa: "Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom" W
drodze do hotelu  zamek Platamonas – wybudowany przez Krzyżowców, Dolina Tempi. Przyjazd do hotelu*** w
Paralii na Riwierze Olimpijskiej. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg

4 dzień Śniadanie. Całodzienne plażowanie i kąpiele w morzu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień Śniadanie. Wycieczka na Olimp – mityczną siedzibę greckich bogów,
przejście wąwozem rzeki Enipeas, zwiedzanie kamiennego miasta Litochoro. Przejazd
do Paleos Pantaleimonas – zwiedzanie starej kamiennej wioski. Powrót do Paralii.
Czas do dyspozycji uczestników – plażowanie, kąpiel w morzu, zakupy w rozlicznych
sklepikach i butikach Paralii Obiadokolacja „grecka” w tawernie, połączona z muzyką i
tańcami greckimi oraz z degustacją wina. Nocleg.
6 dzień Wczesne śniadanie, Wyjazd z Paralii w kierunku portu w Ahilio Całodzienna wycieczka statkiem na wyspę
Skiathos – zwiedzanie miasteczka Skiathos gdzie m.in. kręcono sceny do filmu „Mamma Mia”. Przepłynięcia i
pobyt na srebrnej plaży „Kukunaries”. Rejs – powrót do portu Ahilio (w trakcie rejsu pokaz i nauka greckich tańców
narodowych) Przejazd autokarem w kierunku Aten do hotelu ***. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Atenach. Lot na trasie Ateny  Warszawa Przylot na lotnisko
„OKĘCIE” w W.arszawie.
Cena obejmuje:
Opłata za lot na trasie WARSZAWAATENYWARSZAWA, transport autokarem LUX na terenie Grecji,
zakwaterowanie w hotelach klasy *** (pokoje 23 osobowe), wyżywienie (śniadania i obiadokolacje zgodnie z
programem), opłata za „wieczór grecki”, wstępy do zwiedzanych obiektów, opłata za rejs statkiem, opiekę pilota,
usługi przewodnickie w języku polskim, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie, podatek VAT.
Uwaga!!! kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
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