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Wycieczka lotnicza / objazdowa 5 dniowa: Ateny - szaleństwo w wielkim mieście! 
 

 

TRASA PODSTAWOWA Lotnisko Kraków (Balice), Katowice (Pyrzowice) -  Ateny - lotnisko. UWAGA! 
Możliwość zorganizowania przejazdu autokarem z Żywca do 
Krakowa / Katowic na lotnisko i z powrotem. Cena: ok. 50 zł / os. 
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość 
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.  

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 1950 zł/os. 

Oferta zawiera: -przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)  

-bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość 

dopłaty do dużej walizki)  
-transfer lotnisko - hotel - lotnisko  

-transfer busem/autokarem w 3 dniu wycieczki  
-zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 

- wyżywienie: 4 śniadania  

-opieka licencjonowanego pilota  
-ubezpieczenie podstawowe AXA (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż 

do 1.000 zł) 
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 

oprowadzania grup). 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 75-85 € (w 
zależności od wielkości grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją 

miejską podczas realizacji programu zwiedzania, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Akropol, Muzeum Akropolu, Teatr 

Dionizosa, wjazd na wzgórze Likavitos) oraz lokalnych przewodników. 
Opcje dla chętnych (wycieczka fakultatywna, wieczór grecki) są 

dodatkowo płatne.  

Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł / 

os. 
INFORMACJE DODATKOWE: 

Promocja dla osób podróżujących w pojedynkę, dokwaterowanie do pokoju 2- 

lub 3-osobowego  
-Dopłata do pokoju 1-osobowego +500 zł  

-Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł  
-Gwarancja niezmienności ceny +45 zł 

WAŻNE INFORMACJE: 
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty 

programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów 

(zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym).  
- Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Atenach po 

przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer lotniskowy może być realizowany 
jedynie pod opieką lokalnego kierowcy.  

- Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy 

podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską. 
- W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast 

śniadania mogą zostać przygotowane pakiety śniadaniowe. 
- Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub 

przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej drogą mailową – w 

takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na 
tydzień przed wylotem zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi 

informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1 
 
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Aten. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg. 
 
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program 
zwiedzania.  
 
Dzień 2-3   
 
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Aten - w programie m.in. najważniejsze greckie zabytki 
starożytności - Wzgórze Akropolu ze świątynią Ateny Partenos, Propylejami, Świątynią Ateny Nike 
oraz Erechtejonem; antyczna Agora – dawne miejsce spotkań; Teatr Dionizosa, gdzie swoje sztuki 
wystawiali m.in. Sofokles i Eurypides oraz gdzie miała miejsce premiera Antygony, nowoczesne Muzeum 
Akropolu prezentujące bezcenne starożytne skarby, centralna część miasta – Parlament i zmiana warty 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ośmiokątna Wieża Wiatrów, świątynia Zeusa Olimpijskiego, 
Łuk Hadriana oraz Stadion Kali Marmaro, gdzie odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. 
Ogrody Królewskie z pawilonem, w którym w 2004 r. Polska podpisała akces do Unii Europejskiej, wjazd 
kolejką na Wzgórze Likavitos – najwyższe z ateńskich wzgórz, z którego roztacza się piękny widok na 
miasto, biały kościółek Agios Georgios, kosmopolityczna dzielnica Kolonaki z licznymi butikami  
i restauracjami, spacer przez biało-niebieską dzielnicę Anafiotika, która przypomina najpiękniejsze 
miasteczka na greckich wyspach. Plaka – rozrywkowa dzielnica miasta, tętniąca życiem zarówno w dzień, 
jak i w nocy, urokliwa dzielnica Psiri, pełna knajpek i sklepików, dzielnica Eksarchia, gdzie znajdują się 
neoklasycystyczne gmachy Akademii Ateńskiej, Uniwersytetu Ateńskiego i Biblioteki Narodowej. 
Monastiraki – tętniący życiem ateński bazar, znajdujący się tuż obok stanowisk archeologicznych. 
 
Dla chętnych wieczór grecki – kolacja z muzyką i pokazem greckich tańców (ok. 35 €, przy grupie min. 
10 osób). 
 
W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania greckich specjałów kulinarnych, np. szaszłyczków 
souvlaki (ok. 5 €) i greckiego gyrosu z sałatką choriatiki (ok. 5-7 €), słynnej moussaki – zapiekanego 
bakłażana (ok. 8 €), aromatycznej pieczonej jagnięciny (ok. 15 €) oraz piekielnie mocnej, podawanej na 
zimno kawy frappe (ok. 3 € w knajpce, ok. 1 € na wynos). 
 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Atenach to ok. 
15 €). Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.  
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Dzień 4  
 
Po śniadaniu czas wolny lub udział w wycieczce fakultatywnej. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg. 
 
Wycieczka fakultatywna: Argolida  
 
Zapraszamy na wycieczkę do Argolidy – krainy, z której pochodzili mityczni władcy Grecji. Przejazd nad 
Kanał Koryncki – przesmyk łączący Morze Egejskie z Morzem Jońskim. Wejście na most widokowy 
rozciągający się nad Kanałem. Przejazd do starożytnych Myken, których mitycznym władcą był 
Agamemnon, zdobywca Troi. Ruiny mykeńskiej cytadeli oraz Skarbiec Atreusza, zwany również 
Grobowcem Agamemnona. Następnie przejazd do Epidauros, gdzie znajdowała się Świątynia 
Asklepiosa - najważniejsze sanktuarium antycznej Grecji oraz wspaniale zachowany amfiteatr  
o doskonałej akustyce. Przejazd do Nafplio – jednego z najbardziej urokliwych miasteczek na Peloponezie.  
 
Cena wycieczki to 70-80 € (cena zawiera przejazd pociągiem lub autobusem oraz opiekę pilota i lokalnego 
przewodnika, cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów – ok. 30-35 €). Wycieczka 
fakultatywna jest realizowana przy min. 8 zgłoszonych osobach. 
 
Dzień 5  
 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.  
 
Informacja o bagażu: 
 
Cena naszych wycieczek zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 
operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy 
fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, 
nożyczki, itp.). Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i 
terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki – 
po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. 
 
Rezerwacja miejsc w samolocie: 
 
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair, nie jesteśmy w stanie 
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość 
wykupienia miejsc w samolocie w opcji standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). Wykupienie 
miejsc premium w zależności od dostępności na danym locie – szczegóły w zakładce Linie Lotnicze. 
 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, 
peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: MTX/03/2017 


