
 

GRECJA 
METEORY - ATENY - SALONIKI - DION - OLIMP - 

LITOCHORO 

wycieczka autokarowa 10-dniowa 

 

   

 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

Dzień 1  
Zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd przez Czechy, 
Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię.  
 
Dzień 2  RIWIERA OLIMPIJSKA     
Przyjazd do Grecji na RIWIERĘ OLIMPIJSKĄ; zakwaterowanie w hotelu; zapoznanie z miejscowością 
wypoczynkową, plażowanie, zakupy. Obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3  METEORY  
Śniadanie. Przejazd do Kalambaki - miasteczka u stóp METEORÓW. Pełen wrażeń i niezapomnianych widoków 
podjazd do jednego z klasztorów „zawieszonych” na skałach (np. Wielki Meteoron lub Klasztor św. Warłama), 
zwiedzanie. Wizyta w pracowni ręcznego „pisania” ikon bizantyjskich (poczęstunek słodkościami i napojami 
chłodzącymi, poznanie procesu tworzenia ikon, czas wolny na zakup pamiątek). Na zakończenie degustacja 
wspaniałej greckiej kuchni w lokalnej tawernie („przyjemność” płatna we własnym zakresie). Powrót na 
obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym.  
 
Dzień 4-5 ATENY   
Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Egejskim: plażowanie, spacery, zakupy; obiadokolacja + suchy prowiant. Ok. 
godz. 01.00 wyjazd do ATEN, zwiedzanie stolicy Grecji, np.:  stadion pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich 
(tzw. stadion panatenajski), Zappion, Świątynia Zeusa Olimpijskiego (tzw. Olimpejon), Łuk Hadriana, Akropol 
(Świątynia Ateny-Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon Herodesa Attykusa), Areopag, 
Rzymskie Forum z Wieżą Wiatrów, Agora Grecka z Hefajstejonem i Stoą Attalosa II, Biblioteka Hadriana, 
Monastiraki, Plaka, Wielka i Mała Metropolis (czyli ateńskie katedry: stara i nowa), Plac Syntagma (niezwykle 
widowiskowa zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza), Ogrody Narodowe. Powrót na obiadokolację i 
nocleg w hotelu turystycznym. 
 
Dzień 6  SALONIKI  
Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Egejskim: plażowanie, spacery, zakupy. Przejazd do SALONIK - stolicy 
Greckiej Macedonii, spacer, np.: nabrzeże portowe z wizytówką miasta - Białą Wieżą, konny pomnik Aleksandra 
Macedońskiego, Plac Arystotelesa z pomnikiem filozofa, Plac Dikastirion z łaźnią turecką i rzymskim forum, 
Katedra św. Dymitra, Łuk Galeriusza, Rotudna św. Jerzego. Powrót na obiadokolację i nocleg w hotelu 
turystycznym.  



 

Dzień 7  DION, OLIMP, LITOCHORO    
Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Egejskim: plażowanie, spacery, zakupy. Przejazd do DION - miasta boga 
Zeusa, zwiedzanie miejsca archeologicznego, np.: łaźnie publiczne, teatr, sanktuarium Demeter i Afrodyty Izydy; 
podjazd na punkt widokowy na OLIMPIE (niesamowity widok na Zatokę Termajską); wizyta w urokliwym 
LITOCHORO (miasteczko stanowiące bazę wypadową dla wyruszających w masyw Olimpu). Powrót na 
obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym. 
 
Dzień 8  RIWIERA OLIMPIJSKA 
Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Egejskim: plażowanie, spacery, zakupy; obiadokolacja i nocleg w hotelu 
turystycznym. 
 
Dzień 9-10   
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację, Czechy. 
Powrót w wyznaczone przez Klienta miejsce.  
 
lub  WERSJA II: 
 
Dzień 1 do 7 – jak wyżej 
 
Dzień 8 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Serbii. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 9-10 
Śniadanie. Powrót do kraju - przejazd przez Węgry, Słowację. Czechy. Powrót w wyznaczone przez Klienta 
miejsce. 
 
 
Uwaga: ww program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania, w zależności od warunków 
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. 

 
 
ZAKWATEROWANIE: hotel 3* klasy turystycznej na Riwierze Olimpijskiej, pokoje 2-osobowe z łazienkami. 
 

TERMIN:  25.09. – 04.10.2015r. 
 

CENA:  1.700,-  PLN/osoby  przy grupie minimum 50 osób 

 
 
ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:  
- 7 noclegów wg programu (Riwiera Olimpijska, hotel 3*, pok. 2-osobowe z łazienkami) lub 6 noclegów wg    

programu na Riwierze Olimpijskiej + 1 nocleg tranzytowy na terenie Serbii, 
- 14 posiłków wg programu (7 śniadań i 7 obiadokolacji), 
- przejazd komfortowym autokarem , 
- ubezpieczenie Signal Iduna (KL-10.000 EUR, NNW-15.000 PLN), 
- obsługa pilota. 
 
Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu, lokalnych przewodników (np. Ateny-Akropol), ew. przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej.  
 

 
 
WSTĘPY (orientacyjne ceny z 2014r.):  
 
1/ METEORY 
 

wstęp do jednego klasztoru = 3 €/os. niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu etc.    

 
2/ ATENY  
 

tzw. „bilet łączony” (upoważniający do kilku wstępów, m.in. na Akropol, Rzymskie Forum, Grecką Agorę 
wraz z muzeum, Olimpejon):    
 



 

- normalny = 12 €/os. 
 

- ulgowy = 6 €/os. (m.in. osoby powyżej 65 lat z krajów UE po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek: 
dowodu osobistego lub paszportu)  
 

- bezpłatny: 
 

osoby poniżej 18 lat (po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek: paszportu lub dowodu osobistego); 
 

nauczyciele (po okazaniu odpowiedniej legitymacji);   
 

studenci z krajów UE (po okazaniu legitymacji studenckiej) 
 
3/ DION 
a/ tzw. muzeum na otwartym powietrzu = 4 €/os. 
b/ Muzeum Dion = 3 €/os. 
c/ bilet łączony (a + b) = 6 €/os.       

 
4/ Wieczór grecki – od 15 do 25 EUR/osobę w zależności od wybranej tawerny – wybór tawerny na miejscu. 

 

 

 
UWAGA ! Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany cen biletów wstępu do obiektów turystycznych. 

 

 

 

*** Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty*** 


