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Wpis do rejestru organizatorów turystyki Nr 352

Grecja – śladami najstarszej historii Europy - 10 dni

Dzień 1– wyjazd z Polski (Toruń, Częstochowa) - przejazd do Serbii przez Słowację, Węgry; nocleg w Serbii –
obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 2 – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Grecji – zakwaterowanie w hotelu w Meteorach
- do hotelu położonego u podnóża magicznych skał zwanych „meteorami”. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 – Po śniadaniu zwiedzanie Meteorów - zwiedzanie jednego z sześciu czynnych średniowiecznych
“wiszących klasztorów”, malowniczo położonych na szczytach kamiennego lasu Meteorów – zabytek 
UNESCO.
Następnie wizyta w pracowni tradycyjnego wyrobu ikon bizantyjskich. Po zwiedzeniu przejazd do Tolo,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4–7 - odpoczynek nad morzem w przepięknej miejscowości Tolo -
www.rajskagrecja.pl/hotele-peloponez nad zatoką argolidzką morza egejskiego.
Podczas pobytu odwiedzimy najbardziej znane miejsca na Peloponezie;
Mykeny – zabytek UNESCO - zwiedzanie pozostałości po jednej z najstarszych cywilizacji świata - cywilizacji
mykeńskiej, zobaczymy grób rodzinny Atrydów zwany „grobem Agamemnona” oraz maskę Agamemnona.
Epidauros – zabytek UNESCO - jednego z najsłynniejszych miejsc starożytnego świata, gdzie znajduje się
sanktuarium boga medycyny starożytnych Greków - Asklepiosa oraz antyczny teatr z IV w. p.n.e. z doskonałą
akustyką. Możliwość odwiedzenia fabryki oliwy na Peloponezie.
Nemea – wspaniale zachowany stadion, na którym w starożytności odbywały się igrzyska nemejskie
poświęcone Zeusowi.
Nafplio – przepiękne miasteczko z wspaniałym Starym Mieście w stylu weneckim połączone z zamkiem
Akronafplia z czasów bizantyjskich oraz XVII wieczną wenecką twierdzą Palamidisa. Bogactwo sklepików 
oraz
restauracji i tawern nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat słynący na całą Grecję.
Assini – starożytna miejscowość z epoki mykeńskiej granicząca z Tolo, z której rozciąga się wspaniały widok
na zatokę argolidzką oraz okoliczne wysepki.
Dzień 8 – po śniadaniu wyjazd do stolicy Grecji – Aten, zwiedzanie Akropolu - zabytek UNESCO. Po
zwiedzeniu objazd Aten - najbardziej reprezentacyjne miejsca stolicy Grecji m.in. Parlament ze zmianą 
warty;
stadion Kalimarmaro. Czas wolny Plaka - najstarsza ateńska dzielnica. Po zwiedzeniu przejazd do hotelu w
okolicach Thessalonik - obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9 – po śniadaniu wyjazd do Serbii – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 10 –  po śniadaniu wyjazd do Polski- zakończenie wycieczki.

Cena: 1800 zł
Termin: 31.07 – 9.08.2017
Świadczenia:
2 noclegi w Serbii, 7 noclegów w Grecji (1 nocleg w Meteorach, 5 noclegów w Tolo, 1 nocleg okolice 
Thessalonik), ubezpieczenie Signal Iduna, transport autokarowy, opika pilota, wyżywienie wg programu, 
realizacja progrmu.
Cena nie zawiera:
Biletów wstępów do zwiedzanych miejsc 
Fakultety:
Rejs po wyspach sarońskich – wyspa Hydra – „wyspa piratów”, słynąca z przepięknie teatralnie położonego 
portu, kamiennych domów, osiołków oraz braku ruchu kołowego oraz wyspa Spetses, słynąca z pięknych 
piaszczystych plaż oraz arystokratycznej atmosfery. Koszt całodziennego rejsu – 34 €

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od organizatora
niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy.
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