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ul. Mikulińska 3 7, Mikulin
23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37email: sylwia@agat.eu

*** ANTYCZNA GRECJA ***
Antyczna Grecja – zwiedzanie i wypoczynek
I DZIEŃ Wyjazd z Polski, ok 18-19 z wyznaczonego miejsca, przejazd do
Grecji ok 20-22 godz.
II DZIEŃ Przyjazd w godzinach popołudniowych do PARALII KATERINIS. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
III DZIEŃ Po śniadaniu przejazd do KALAMBAKI . Zwiedzanie Meteorów,
klasztorów zbudowanych na wznoszących się w niebo słupach skalnych, które zdają
się być zawieszone pomiędzy niebem i ziemią. Następnie przejazd do ATEN. Obiadokolacja i nocleg w Hotelu w Atenach.
IV DZIEŃ Po śniadaniu zwiedzanie Aten. W programie zwiedzania Parlament, uroczysta zmiana warty, ateński Akropol - starożytny ośrodek kultu religijnego (Odeon
Herodosa Attykusa, Świątynia Ateny Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon), Teatr
Dionizosa, Świątynię Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana, Starożytny Stadion
Olimpijski- miejsce pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Spacer po Place
- urokliwej starej dzielnicy greckiej u podnóża Akropolu z mnóstwem tawern, sklepików, wąskich uliczek i zaułków. Czas wolny na zakupy. Wyjazd w kierunku Peloponezu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w LOUTRAKI.
V DZIEŃ Śniadanie w hotelu. Całodzienny wypoczynek na plaży. Obiadokolacja.
Nocleg
VI DZIEŃ Po śniadaniu wyjazd na małą pętlę Argolidzką. W programie Kanał Koryncki , starożytny KORYNT, EPIDAUROS- miejsca, gdzie znajduje się świetnie
zachowany i działający teatr ze świetną akustyką - jeden z cudów sztuki architektonicznej starożytnych Greków. Przejazd do przeuroczego NAFPLIO , pierwszej stolicy nowożytniej Grecji a następnie do MYKEN. . W tym liczącym ponad 3,5 tysiąca lat mieście znajdują się ruiny jednego z najstarszych miast i pałacu, do których prowadziła słynna lwia brama. W
niewielkiej odległości od niego znajduje się wspomniany przez J. Słowackiego grób Agamemnona- tryumfatora
spod Troi. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
VII DZIEŃ Po śniadaniu wyjazd do DELF. Zwiedzanie świętego kręgu ze świątynią Apollina , teatrem i
stadionem oraz muzeum. Po zwiedzaniu przejazd w kierunku SALONIK. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w
okolicach Salonik.
VIII DZIEŃ Po śniadaniu zwiedzanie SALONIK - stolicy Macedonii i drugiego co do wielkości miasta w Grecji.
Zobaczymy: łuk tryumfalny cesarza Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego i Arystotelesa, rzymskie i średniowieczne budowle, przepiękne świątynie bizantyjskie w tym kościół św. Demetriusza z V wieku, starą dzielnicę Kastra i słynną białą wieżę uważaną za symbol miasta. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
IX DZIEŃ Po śniadaniu wyjazd z Grecji w drogę powrotną do Polski.

Cena za os.

Od 1999 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT podczas całej wycieczki
- 7 noclegów w hotelach ( pokoje 2 osobowe z DU/WC)
- 7 śniadań i 7 obiadokolacji w hotelach w formie bufetu
- miejscowi licencjonowani przewodnicy w zwiedzanych obiektach
- opiekę pilota podczas wyjazdu
- ubezpieczenie turystyczne KL, NNW, BP
- cena zawiera bilety wstępu: Meteory – 3 klasztory, Ateny: Akropol, Muzeum
Akropolu, Epidauros, Mykeny, Korynt, Nafplio, Delfy
- kolację integracyjna, tzw. wieczór grecki – dzień od ustalenia

www.agat.eu

Cena nie zawiera:
- napojów zamawianych indywidualnie do
obiadokolacji,
- dopłaty do pokoju jednoosobowego wynosi 110 euro.

