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GRECJA  - w kraju bogów, słońca i oliwek
8 DNIOWA WYCIECZKA OBJAZDOWA   

Zapraszamy do mitycznej krainy bogów olimpijskich, do ojczyzny filozofii, demokracji i 
sztuki, do kolebki europejskiej cywilizacji. Tutaj każdy kamień, każda budowla i każdy 
skrawek wybrzeża przechowują tajemnicę przeszłości, a każda droga przenosi nas w 
dawny świat mitologicznych wierzeń.
Grecja to połączenie pięknej baśni i równie pięknej rzeczywistości – złoty piasek plaż 
zaprasza do leniuchowania, błękitne, ciepłe i czyste morze zachęca do kąpieli, a mistyczna
atmosfera antycznej architektury i sztuki kusi swą wspaniałością, oryginalnością i 
tajemnicą. Daj się porwać greckim klimatom i zasmakuj w przebogatej, 
śródziemnomorskiej kulturze.

PROGRAM  RAMOWY:

1 DZIEŃ – wyjazd ze ustalonego miejsca w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, Węgry,
Serbię, Macedonię  (nocny przejazd). Podróż ok. 30h
2 DZIEŃ –  ok  południa  dojazd  do  Grecji. Zakwaterowanie  w hotelu  na  Riwierze  Olimpijskiej
(Paralia/Olimpic Beach/Leptokaria). Odpoczynek po podróży, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ – Całodniowa wycieczka - Rejs na wyspę Skiathos. We wczesnych godzinach porannych
wyjazd z hotelu, przejazd do portu. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych, obiadokolacja,
nocleg.
4  DZIEŃ –  Śniadanie,  wycieczka  na  Meteory.  Po  drodze  krótki  postój  w  Dolinie  Tembi –
zwiedzanie Kościółka św. Paraskewi z cudownym źródełkiem. Następnie przejazd do Kalambaki –
zwiedzanie  Meteorów  „klasztorów  zwieszonych  w  chmurach”  (wejście  do  2  klasztorów).  Na
zakończenie wizyta w pracowni ikon bizantyjskich. W godzinach wieczornych powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg. 
5 DZIEŃ – we wczesnych godzinach porannych ok 5:00 wyjazd na całodniową wycieczkę do Aten.
Zwiedzanie  z  przewodnikiem  stolicy  Grecji.  W  godzinach  wieczornych  powrót  do  hotelu,
obiadokolacja, nocleg. 
6 DZIEŃ  - Śniadanie, wycieczka na  Olimp.  Spacer  Wąwozem Enipeas,  którym schodzili  na
ziemię greccy bogowie. Zwiedzanie  Litochoro – górskie miasteczko malowniczo położone u stóp
Olimpu.  Powrót  do hotelu,  odpoczynek.  W godzinach wieczornych przejazd do  Thessalonik  -
zwiedzanie miasta „by night”. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7  DZIEŃ –  śniadanie,  wypoczynek  i  plażowanie  na  Riwierze  Olimpijskiej.  Późny  obiad.
Wykwaterowanie z hotelu. W godzinach popołudniowych wyjazd z kierunku Polski. Nocny przejazd
przez Macedonię i Serbię. 
8 DZIEŃ –  dalszy  przejazd przez  Węgry,  Słowację  do Polski.  Powrót  na miejsce w godzinach
wieczornych. 

CENA:  1.850 PLN/50 uczestników płatnych
CENA:  1.999 PLN/40 uczestników płatnych

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, wyposażonym w TV, klimatyzację, barek, toaletę; opłaty 
drogowe i graniczne; zakwaterowanie: 5 noclegów w Hotelu*** na Riwierze Olimpijskiej (pokoje 2 
osobowe); wyżywienie: śniadania i obiadokolacje; opłatę klimatyczną; opiekę pilota; realizację 
programu: wycieczki: Meteory, Olimp, Rejs na Skiathos, Ateny, Thessaloniki; ubezpieczenie KL i 
NNW; opłatę na TFG oraz TFP; podatek VAT
CENA NIE ZAWIERA:
pakietu zwiedzania 100 eur/os (bilety wstępu, lokalni przewodnicy, zestawy tour guide, kolacja 
integracyjna) – płatne pilotowi w autokarze;
wyżywienia na trasie przejazdu; wydatków własnych uczestników; atrakcji nie ujętych w programie

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY

http://www.agat.eu/
http://www.agattravel.pl/
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WYCIECZKI W PRGRAMIE  : 

METEORY - średniowieczne klasztory „zawieszone w chmurach”.
Mityczne  miejsce  wypełnione  gigantycznymi  słupami  skalnymi,
na których mnisi w XIV w. wznieśli swoje siedziby. Skały osiągają
wysokość  do  540  m  n.p.m.  Znajdują  się  tu  24  monastyry  z
których  tylko  6  jest  obecnie  zamieszkanych.  Podczas  naszej
wycieczki zwiedzimy 2 klasztory. Udamy się również do pracowni
ikon  bizantyjskich,  gdzie  zapoznamy  się  z  techniką  ich
wytwarzania. A w drodze powrotnej zatrzymamy się w Dolinie
Tembi, gdzie sam Apollo pokutował za zabicie Pytona. W pobliżu
Wilczych  Szczęk  (najwyższy  odcinek  wąwozu)  skorzystamy  z

magicznych mocy źródełka Afrodyty oraz zobaczymy wykutą w skale kaplicę Agia Paraskevi.

OLIMP
– znany  z  Mitologii  jako  siedziba  12  bogów  olimpijskich,  najwyższe
pasmo górskie  Grecji,  na  terenie  którego  utworzono  Park  Narodowy.
Wjedziemy  autokarem,  krętymi  serpentynami  na  wysokość  944  m
n.p.m. na punkt widokowy Stavros, skąd rozpościerają się piękne widoki
na Olimp i Zatokę Termajską Morza Egejskiego. Następnie przejedziemy
do  górskiego  miasteczka  Litochoro  malowniczo  położonego  u  stóp
Olimpu, skąd pieszo udamy się do Wąwozu Enipeas, którym schodzili na
ziemię greccy bogowie.

THESSALONIKI – stolica Macedonii, drugie co do wielkości miasto
Grecji, które założył w 315 roku p.n.e. król Kassandros. Rzymianie
ustanowili je stolicą prowincji Macedonia Prima w 146 roku p.n.e.,
a w 395 roku n.e. weszło w skład Cesarstwa Bizantyjskiego. Dzisiaj
to  kosmopolityczne  miasto,  w  którym  kwitnie  życie  kulturalne.
Thessaloniki są też ważnym ośrodkiem religijnym, jak przystało na
miasto, w którym rozpoczęli swą działalność święci Cyryl i Metody. 

REJS NA SKIATHOS –  trasa  wycieczki  prowadzi  wzdłuż  półwyspu
Pelion – mitycznej krainy centaurów oraz wyspy Eubea, drugiej pod
względem wielkości  wyspy  greckiej.  Skiathos  to  urocza  wakacyjna
wyspa  Sporad  Północnych  z  ogromną  ilością  plaż,  czystej  wody  i
gęstych lasów sosnowych.  To  największe  miasto  jest  położone  nad
zatoką i portem oraz zabudowane białymi domkami. W czasie całej
wyprawy  towarzyszyć  nam  będą  przepiękne  widoki  i  zabawa  z
kapitanem na pokładzie statku.

ATENY – „serce Grecji”,  jedno z najbardziej znanych miast
świata antycznego, którego symbol – Akropol z Partenonem
uważany  jest  za  wzór  klasycznej  architektury.  Stolica  i
największe  miasto  Grecji  z  licznymi  zabytkami  takimi  jak:
Akropol,  Partenon,  Erechtejon,  Świątynia  Nike,  Propyleje,
Teatr Dionizosa, starożytna Agora, ruiny Forum Rzymskiego,
Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana. Obecnie Ateny
to  nowożytna  i  tętniąca  życiem metropolia,  którą  będąc  w
Grecji po prostu trzeba zobaczyć.           
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