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„Moje wielkie greckie wakacje”…
Program ramowy wycieczki do Grecji
27 czerwca – 7 lipca 2018
Dzień 1 MYSŁOWICE – WENECJA
Zbiórka w Mysłowicach o godz. 15.00. Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię i Włochy.
Przyjazd do Wenecji około godz. 02.00. Zaokrętowanie na promie w kabinach 4 os. Wypłynięcie w rejs
do Grecji o godz.4.30
Dzień 2 MORZE ADRIATYCKIE
Całodzienna podróż poprzez wody Morza Adriatyckiego. Korzystanie z atrakcji na promie: sklepy, bary,
salon gier, taras słoneczny, etc.
Dzień 3 METEORY – DOLINA TEMBI
Przypłynięcie do portu Igumenitsa o godz. 7.30. Przejazd do Meteorów. To średniowieczne klasztory –
ostoja prawosławia zostały wzniesione na szczytach samotnych trudnodostępnych wysokich skał.
Odwiedzimy 2 spośród nich zamieszkane przez mnichów i mniszki. Możliwośd zakupu ikon. Przejazd
na nocleg na Riwierę Olimpijską na 2 kolejne noclegi
Dzień 4 GÓRA OLIMP – WĄWÓZ ENIPEI – PANTALEJMONAS
Przedpołudnie – czas wolny. O godz.12.00 wyruszymy na stoki Olimpu aby skosztowad ouzo jak niegdyś
bogowie olimpijscy nektaru ambrozji. Podziwianie panoramy Riwiery Olimpijskiej. Następnie spacer
malowniczą ścieżką wzdłuż kanionu Enipei do tzw. Źródeł Zeusa. Na koniec udamy się do ukrytej wioski
górskiej Pantalejmonas – słynącej ze swej zabudowy. Powrót do hotelu.
Dzień 5 TERMOPILE – DELFY
Przejazd przez nizinę Tessalia do Termopil. To miejsce znane z historii z bohaterskiej obrony wąwozu
przez Greków broniących się przed Persami. Postój przy pomniku króla Sparty – Leonidasa. Przejazd
przez dzikie Góry Parnas do starożytnych Delf. Poznamy miejsce kultu boga Apollina – słynną wyrocznię
delficką oraz miejsce igrzysk delfickich. Dalsza podróż do Aten.
Dzień 6 ATENY – KANAŁ KORYNCKI
Rankiem odwiedzimy Wzgórze Akropol wraz ze świątynią bogini Ateny – Partenonem. Wejdziemy na
ateoski Areopag, na którym św. Paweł prowadził dysputy z ateoskimi filozofami. Zejście na ateoską Plakę
i czas wolny na zakup pamiątek. Następnie obejrzymy zmianę warty pod budynkiem Parlamentu.
Po panoramicznym objeździe centrum Aten udamy się w stronę Półwyspu Peloponez. Postój
przy słynnym Kanale Korynckim. Przejazd na 4 kolejne noclegi na półwyspie Peloponez.
Dzień 7 CAŁODZIENNY WYPOCZYNEK
Tego dnia będziemy mogli nareszcie wypocząd. Wody zatoki są płytkie i bardzo ciepłe
Dzień 8 KORYNT – MYKENY – EPIDAUROS
Przedpołudnie wolne. O godz. 13.00 wyjazd na zwiedzanie skarbów Argolidy. Na początku odwiedzimy
starożytny Korynt. To jedno z najważniejszych miast w okresie panowania Rzymian. Znane jest z pobytu
Apostoła Pawła, ceramiki, winogron oraz dawniej z „Cór Koryntu”… Następnie odwiedzimy Mykeny –
uchodzące za najstarsze miasto na świecie. Na koniec zaglądniemy do Epidauros – w starożytności
wielkiego sanatorium i świątyni boga Eskulapa – patrona lekarzy. Dziś miejsce to zachwyca wspaniałym
greckim teatrem. Powrót do hotelu.
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Dzień 9 CAŁODZIENNY WYPOCZYNEK.
Całodzienny wypoczynek. W miarę możliwości postaramy się o zorganizowanie wycieczki fakultatywnej:
całodziennego rejsu statkiem wycieczkowym na pobliskie wyspy: Eginę, Poros, Hydrę. Powrót do hotelu.
Dzień 10 OLIMPIA – PATRA
Po wykwaterowaniu będziemy przemierzad Peloponez w drodze do Olimpii. To najsłynniejsze miejsce
greckich igrzysk w czasach starożytnych. Zobaczymy stadion olimpijski, a także zaplecze sportowe
i budowle związane z czczonym tutaj Zeusem. Dalsza podróż do portu w Patras. Zaokrętowanie
na promie w kabinach 4 os. Wypłynięcie w rejs do Wenecji o północy.
Dzień 11 MORZE ADRIATYCKIE
Całodzienna podróż poprzez wody Morza Adriatyckiego.
Dzień 12 WENECJA
Przypłynięcie do portu w Wenecji o godz. 7.00. Wyjazd w drogę powrotną przez Włochy, Austrię, Czechy
i Polskę. Zakooczenie imprezy w godzinach wieczornych.
Świadczenia zawarte w cenie:
1000 pln + 435 eur
 ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelach klasy **/***, podczas rejsu zakwaterowanie
w kabinach 4 osobowych wewnętrznych ( bez okna ) z dwoma łóżkami piętrowymi i łazienką.
Kabiny 2 osobowe są możliwe za dodatkową dopłatą
 WYŻYWIENIE: pakiet 7 śniadao wzmocnionych i 7 obiadokolacji w hotelach. Napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo na miejscu w restauracji. UWAGA: podczas rejsów
nie zapewniamy posiłków. Można korzystad z barów i restauracji we własnym zakresie.
 TRANSPORT: autokar klasy Lux z klimatyzacją, uchylnymi fotelami, barkiem, WC, DVD,
prom na trasie: Wenecja – Igumanitsa oraz Patra – Wenecja
 PILOTAŻ: opieka doświadczonego pilota wycieczek podczas całej podróży
 UBEZPIECZENIE: Signal Iduna Bezpieczne Podróże ( KL, KR, NNW, Bagaż podróżny, następstwa
chorób przewlekłych i nowotworowych.
Świadczenia nie zawarte w cenie:
 Obligatoryjne wydatki programowe: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy
polskojęzyczni w części progamu, zestaw Tour Guide System do oprowadzania Grupy, taksa
lokalna: 140 -150 eur/ os – dla osób, które ukooczyły 65 rok życia – zniżka ok. 40 eur
 napoje do obiadokolacji
 posiłki na promie podczas rejsów
 opcjonalne ubezpieczenie o kosztów rezygnacji w imprezie: 2,60 % wartości ceny imprezy
 gwarantowany pokój jednoosobowy: 140.00 eur
 wszystkie inne wydatki nie ujęte w „świadczeniach zawartych w cenie”.
UWAGA: Godziny rejsu promu do/z Grecji zostaną potwierdzone w styczniu a rozkład hoteli w Grecji
dostosowany do godzin rejsu
ZGŁOSZENIA I ZAPISY: ks. Jan Sołtysik +48 500 196 421
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