
CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników (ok. 50 EUR).

CENA ZAWIERA: 
t r a n s p o r t  k o m f o r t o w y m  
autokarem; 7 noclegów - pokoje 
2, 3 - osobowe z ³azienkami; 
wy¿ywienie zgodnie z programem; 
opiekê pilota; realizacjê programu; 
ubezpieczenie; KL + NNW + 
baga¿; podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ: 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa. Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (dla 
chêtnych posi³ek tranzytowy za dop³at¹ ok. 4 EUR). 

2 dzieñ: 
Przejazd przez Macedoniê, Grecjê. Przyjazd na Riwierê Olimpijsk¹ w godzinach 
po³udniowych. Zakwaterowanie, odpoczynek po podró¿y, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Wczesne œniadanie. Wyjazd na Meteory. Przejazd do doliny Tembi - zwiedzanie 
sanktuarium œw. Aga Parasekvi z cudownym Ÿróde³kiem; przejazd do Kalambaki, 
zwiedzanie pracowni ikon bizantyjskich. Wyjazd na Meteory - zwiedzanie fantastycznych 
klasztorów, zbudowanych przez mnichów na niedostêpnych ska³ach. Krótki postój w 
Termopilach - miejscu bitwy Greków z Persami. Przejazd do hotelu w Atenach, obiadokolacja, 
nocleg. 

4 dzieñ:
Œniadanie. Zwiedzanie Aten: najwiêkszy i najlepiej zachowany kompleks architektoniczny - 
Akropol. W programie: Partenon, Erechtejon, œwi¹tynia Nike, Propyleje, muzeum, Odeon 
Herodosa Attyka, Teatr Dionizosa, œwi¹tynia Zeusa Olimpijskiego, Agora,  Areopag. Spacer 
pod gmach Parlamentu (udzia³ w uroczystej zmianie warty); Stadion Olimpijski i Park Królowej 
Amalii. Powrót do hotelu obiadokolacja. Nocleg.

5 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Peloponez - postój nad Kana³em Korynckim, 
dalej Korynt ze Œwi¹tyni¹ Appolina, nastêpnie Bema - s³ynna mównica z której naucza³ Œw. 
Pawe³. Przejazd do Myken, gdzie w dalszym ci¹gu prowadzone s¹ prace archeologiczne. 
Wejœcie na teren dawnego grodu przez s³ynn¹ Bramê Lwic, grób Agamemnona zwany te¿ 
Skarbcem Arteusza, muzeum archeologiczne. Przejazd do Epidauros, gdzie do dziœ w 
teatrze o niespotykanej akustyce zbudowanym w IV w p.n.e, odbywaj¹ siê wystêpy. Przejazd 
nad morze, do hotelu w Tolo, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nafplio - zwiedzanie piêknego starego miasta, 
pierwszej stolicy Grecji. Nastêpnie przejazd do Delf - miejsca pielgrzymek staro¿ytnych 
Greków, gdzie przepowiednie wyroczni mia³y wp³yw na ca³y œwiat. W œwi¹tyni Apolla 
przepowiada³a Pytia, czyli antyczna wró¿ka. Po przeciwnej stronie sanktuarium, Skarbiec 
Ateñczyków - wspania³y teatr, który móg³ pomieœciæ 5 tys. widzów, oraz Marmaria, czyli dwie 
œwi¹tynie: Ateny i Tolosa. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie z pokoi w godzinach rannych, przejazd do hotelu na pó³wyspie 
Chalkidiki. Odpoczynek, pla¿owanie, obiadokolacja z greckim winem Retzina. 

8 dzieñ:
Odpoczynek i pla¿owanie. 

9 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Salonik - miasta, które najwiêkszy rozkwit 
osi¹gnê³o w czasach rzymskich. Krótkie zwiedzanie: Bia³a Wie¿a, bazylika œw. Demetriusza 
- najwiêkszy koœció³ w Grecji, ruiny pa³acu Galeriusza, £uk Triumfalny, Rotunda, koœció³ Hagia 
Sofia. Wyjazd do Polski, przejazd przez Macedoniê, Serbiê. 

10 dzieñ:
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê (dla chêtnych posi³ek tranzytowy na S³owacji za ok. 5 EUR). 
Przyjazd do Krakowa  w godzinach popo³udniowych. 

26.09 - 05.10.2014

CENA:  1500 z³
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