GRECJA „Szlakiem Mitologii Greckiej”
Wycieczka pobytowo – objazdowa 9 dniowa (Grecja)
TRASA PODSTAWOWA

Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec, Riwiera Olimpijska, Meteory, Kalambaka, Dolina Tembi, wyspa
Skiatos, Olimp, Litochoro, Platamonas, Panteleimonas, Żywiec. UWAGA!
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży. Możliwość
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Od 1699 zł/os.
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, toaleta, cafe - bar, video),
- zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelu *** na Riwierze Olimpijskiej (pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami),
- wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji z deserem i wodą stołową,
- wycieczki ujęte w programie (Meteory - Kalambaka - Dolina Tembi, wyspa Skiatos,
masyw Olimpu - Litochoro - Platamonas - Panteleimonas),
- opiekę licencjonowanego pilota / przewodnika,
- opłaty drogowe i graniczne,
- lokalną opłatę klimatyczną,
- ubezpieczenie w Axa (KL + NW + bagaż)
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup)
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (500 zł)
Uwaga: W klasztorach obowiązuje skromne ubranie, tzn. dla kobiet spódnice
(długość za kolano) i zasłonięte ramiona oraz dekolt, panowie długie spodnie).
Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (klasztory w
Meteorach, zamek w Platamonas - 10 EUR), napoi do kolacji, wycieczek
fakultatywnych, opłaty za serwis plażowy. Warto mieć przy sobie drobne € na
toaletę, kawę.
Wycieczki fakultatywne
- Ateny - wyjazd do serca Grecji bijącego od 3 000 lat, do pierwszego miastapaństwa świata, skąd swoje początki wzięła demokracja. Program zwiedzania
zaczyna się od portu w Pireusie, a następnie przejazd do centrum Aten, by wspiąć
się na Akropol - perłę architektury światowej (wstęp na Akropol jest dodatkowo
płatny). Następnie spacer przez urocze uliczki Plaki, najstarszej ateńskiej dzielnicy,
do Placu Syntagma, by podziwiać zmianę warty gwardzistów Evzonów, w planie
wycieczki znajdują się najważniejsze obiekty, min. port Pireus, stadion Kalimarmaro,
słupy świątyni Zeusa, łuk Hadriana, Akropol. W drodze powrotnej krótki postój w
Termopilach. Cena ok. 45 €/ os. + bilet wstępu na Akropol, ok. 20 €.
- Saloniki - stolica Macedonii, centrum kulturalne Bizancjum. Saloniki są dzisiaj
kwitnącym
ośrodkiem
handlowym,
umiejętnie
łączącym
tradycje
ze
współczesnością. To współczesna metropolia miejska, przeplatana śladami historii,
zabytkami z okresu rzymskiego, min. Łuk Galeriusza, Rotunda, teatr oraz zabytki
sakralne - kościoły bizantyjskie, z których najważniejsze to, min. Agia Sophia,
Demetriusz. Wstępujemy do Muzeum Archeologicznego, gdzie znajdują się
eksponaty z Macedonii, Tracji, Tesali. Cena ok. 15 €/ os.
- "Wieczór Grecki" - ta impreza to doskonały sposób na poznanie radości życia
Greków, którą wyrażają wspaniałym ekspresyjnym tańcem Syrtraki, przy
rytmicznych dźwiękach buzuki. To radość jedzenia smacznych potraw typowej
kuchni greckiej oraz zakosztowania retsiny, której nie zabraknie przez cały wieczór.
Podczas zabawy nauka tańca Zorby. Cena ok. 20 € Podane ceny są wyliczone
przy grupie min. 30 osób.
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł / os.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów.
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
Dzień 1
11:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd przez
Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię lub Bułgarię.
Dzień 2
Przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie w hotelu *** położonym ok. 200 m od przepięknej
piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza (leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne). Pokoje 2, 3
osobowe z łazienką, balkonem oraz TV. Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, wyjazd w kierunku METEORÓW, znanych z unikatowych w skali światowej klasztorów
bizantyjskich zawieszonych wśród skał. Klasztory zostały wybudowane i wykute na samych wierzchołkach
olbrzymich skalnych wież o gładkich ścianach. Przejazd do KALAMBAKI - wsi znanej z pracowni ikon czas wolny. Wizyta w DOLINIE TEMBI, gdzie znajduje się słynna kaplica św. Paraskiewy, wykuta w
skale. Zbudowana została tuż przy jednym ze źródełek, które uważa się za przywracające młodość źródło
Afrodyty - bogini piękna i młodości. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4
Śniadanie, czas na odpoczynek i plażowanie, możliwość wzięcia udziału w wycieczce fakultatywnej.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, rejs statkiem wycieczkowym na bajkową WYSPĘ SKIATHOS. Wycieczkę rozpoczyna
przejazd do jednego z portów Tessalii, gdzie zaokrętujemy się na statek wycieczkowy i rozpoczniemy rejs,
podczas którego odbędzie się taniec kapitański. Po dotarciu na wyspę Skiathos proponujemy krótki spacer
na przylądek Bourtsi z widokiem na wieżę zegarową. Na wyspie czas wolny, następnie rejs na plażę
Kukunaries zwaną ZŁOTĄ PLAŻĄ - najładniejszą w Grecji, plażowanie i kąpiele morskie. Powrót do
hotelu na obiadokolację, nocleg.
Dzień 6
Śniadanie, czas na odpoczynek i plażowanie, możliwość wzięcia udziału w wycieczce fakultatywnej.
Obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 7
Po śniadaniu wyjazd na masyw OLIMPU. Zajmuje on obszar założonego w 1937 r. najstarszego w Grecji
Parku Narodowego pod patronatem UNESCO. Czar przyrody i dziewiczość krajobrazu idzie tu w parze z
tradycją. Wioski położone u stóp masywu zachowały elementy tradycyjnej architektury oraz stylu
budownictwa. Wizyta w pobliskim LITOCHORO - doskonałe miejsce wypadowe w Masyw Olimpu - czas
wolny. Przejazd na zamek w PLATAMONAS - twierdza wybudowana w XI w. w chwili obecnej stanowi
miejsce spotkań teatralnych, koncertów i innych kulturalnych imprez w ramach Festiwalu Olimpijskiego wizyta w starym PANTELEIMONAS, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 8
Śniadanie, około godziny 10.00 wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Polski.
Dzień 9
Przyjazd do Żywca w godzinach południowych.

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: IT/02/2017
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