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GRECJA OBJAZDOWA 
Serbia - Thessaloniki – Litochoro – Meteory – Ateny –  plażowanie - Korynt – 

Mykeny – Epidavros  – Delfy – Termopile  - Serbia  
 

24.05.2020 (niedziela) 
Wyjazd Śrem Lidl godz. 22.00. Wyjazd w kierunku Serbii. 

 

25.05.2020 (poniedziałek) 
Kontynuacja przejazdu . Dojazd do Serbii na nocleg. Zakwaterowanie i obiadokolacja. 

 

26.05.2020 (wtorek) 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Grecji – przejazd przez Serbię i Macedonię. Następnie 

przejazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu położonym nad brzegiem Morza 
Egejskiego, nieopodal Góry Olimp lub w okolicach Thessalonik. Obiadokolacja, nocleg. 

 

27.05.2020 (środa) 
Śniadanie . Przejazd do Litochoro – spacer wąwozem Enipeas w Olimpijskim Parku 

Narodowym, wg mitologii greckiej siedziba Bogów olimpijskich. Następnie przejazd do 
Meteorów – zabytek klasy UNESCO - zwiedzanie jednego z sześciu czynnych 

średniowiecznych "wiszących klasztorów" (zwanych Meteorami), malowniczo położonych na 
szczytach kamiennego lasu. Wizyta w pracowni  tradycyjnego wyrobu ikon bizantyjskich, 

gdzie dowiemy się jak powstają ikony starą średniowieczną metodą. Przyjazd do hotelu 
około 19.00.Obiadokolacja - nocleg w Kastrakach u podnóża skał Meteorów. 

 

28.05.2020 (czwartek) 
Śniadanie. Wyjazd do Aten. Akropol – zabytek UNESCO, na którym zobaczymy świątynię 
Nike, świątynię Erechtejon, świątynię Partenon, teatr Dionizosa, teatr Herodota Attykusa. 

Przejście obok Areopagu, skąd sądzony był Sokrates oraz przemawiał Apostoł Paweł, 
przejście agorą ateńską oraz forum romanum do placu Mitropolis, - czas wolny. Spacer pod 
zmianę warty oraz objazd koło Stadionu Kali Marmaro i świątyni Zeusa. Po zwiedzeniu 

przejazd do hotelu – obiadokolacja, nocleg Tolo. Po drodze postój nad Kanałem Korynckim, 
oddzielającym Peloponez od Grecji lądowej.  
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29.05.2020 (piątek) 
Po śniadaniu przejazd do Myken – zabytek UNESCO - wizyta u historycznego króla 

Agamemnona - jednej z najstarszych cywilizacji świata, jaką jest cywilizacja mykeńska. 
Słynny Grób Agamemnona – dzisiaj nazwany grobem rodzinnym Arteuszy, który odwiedził 
Juliusz Słowacki oraz krąg grobowców królewskich odkrytych przez Heinricha Schliemanna.  
Dojazd do Koryntu – miejsce związane z Bogiem Apollem, mitologicznym królem Syzyfem 
oraz z Św. Pawłem, który założył jedną z największych wspólnot chrześcijańskich w I w. 

n.e. Postój w Epidavros –zabytek UNESCO - zwiedzanie jednego z najsłynniejszych miejsc 
starożytnego świata,  Sanktuarium Boga medycyny starożytnych Greków Asklepiosa oraz 
antyczny teatr z IV w. p.n.e. z doskonałą akustyką. Po zwiedzeniu odwiedzenie fabryki  
oliwy, która jest jedną z największych na Peloponezie. Podczas wizyty będziemy mogli 
dowiedzieć się o metodzie wyrobu oliwy oraz zakupić oliwę bezpośrednio u producenta. 

Powrót do hotelu w Tolo .Obiadokolacja. 
 

30.05.2020 (sobota) 
Śniadanie . Całodzienny odpoczynek i  plażowanie w Tolo. Obiadokolacja. 

 

31.05.2020 (niedziela) 
Śniadanie . Wyjazd do Delf – zabytek UNESCO - najsłynniejsza starożytna wyrocznia 

poświęcona Bogu Apollinowi w masywie górskim Parnas. Świątynia Apolla, pępek świata 
starożytnego „omfialos” oraz teatr i stadion, na którym odbywały się igrzyska delfickie, 

podczas których dekorowano zwycięzców wieńcem laurowym. Po drodze postój w 
Termopilach – miejsce bitwy między Spartą a Persami w 480 r p.n.e, podczas którego 

zobaczymy posąg Leonidasa i kopiec, w którym pochowanych jest 300 spartan.  
Po zwiedzeniu przejazd do hotelu - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg pod 

Thessalonikami lub na riwierze olimpijskiej. 
 

1.06.2020 (poniedziałek) 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Serbii. Po drodze postój  w Thessalonikach  – spacer po 
mieście, w którym przejdziemy od placu Arystotelesa do symbolu Thessalonik  jakim jest 

Biała Wieża i pomnik Aleksandra Wielkiego. Po zwiedzeniu przejazd do Serbii na nocleg - 
zakwaterowanie oraz obiadokolacja w hotelu.  
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2.06.2020 (wtorek) 
 Śniadanie i wykwaterowanie. Na trasie postój w Budapeszcie – Hala Targowa (możliwość 

zjedzenia posiłku), czas wolny na zakupy.  Wyjazd do Polski. 
                                      Przyjazd w godzinach porannych  3.06.2020 (środa) 

 

                                                     KOSZT: 2.150 zł/os 
 

W cenie oferujemy: 
przejazd autokarem (bar, toaleta, dvd, klimatyzacja), 6 noclegów w Grecji , 2 noclegi w 
Serbii , 8 śniadań oraz 8 obiadokolacji , opieka pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i 
KL. 
Cena nie zawiera:  
koszt biletów wstępów oraz przewodników miejscowych  ok. 100 euro/os. 
 
Fakultatywnie dla chętnych : wieczór  grecki w Tolo - 25 € -wspólna zabawa przy muzyce 
greckiej SYRTAKI – pokaz tańców greckich z różnych regionów przy typowych 
przysmakach greckich, owocach oraz napojach. 
 
Fakultatywnie dla chętnych: rejs z Tolo do Nafplio ( około 4 godz. po kolacji) – 18 € - rejs 
do pierwszej stolicy Grecji po wyzwoleniu spod jarzma tureckiego. Wieczorny spacer po 
przepięknym miasteczku o widocznej weneckiej architekturze. Na statku istnieje możliwość 
zorganizowania dyskoteki w drodze powrotnej.    

 
 

 


