
Antyczna Grecja
- 8 dni   – Riwiera Olimpijska, Kalambaki, Litochoro, Peloponez, Ateny, Saloniki

 

Ramowy program
Dzień 1
Wyjazd z Polski w godzinach porannych/południowych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię. 

Dzień 2
Przyjazd na Riwierę Olimpijską w godzinach popołudniowo-wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 3
Śniadanie. Przejazd w okolice Kalambaki - zwiedzanie klasztorów zawieszonych w chmurach - Meteorów. Jest 
to jeden z cudów świata. To właśnie tu na słupach skalnych sięgających ok. 600 m.n.p.m. średniowieczni mnisi 
wznieśli swoje siedziby. Mistyczne, najbardziej znane z ascezy i modlitywy miejsce w Grecji, nazywane przez 
Greków wiszącymi klasztorami. Monastery wzniesione na poziomie niedostępnych skalnych szczytów, są 
unikatem zarówno pod względem architektonicznym, jak i widokowym. Tak wspaniałego dzieła ludzkiej 
wyobraźni, uporu, a przede wszystkim wiary, nie znajdziecie Państwo w żadnym innym zakątku Grecji. 
Odwiedzając dwa, spośród sześciu czynnych klasztorów, można zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską, 
która do dziś poraża swoim ogromem i pięknem. Zwiedzanie wnętrz tych cudownych budowli, umożliwia 
zapoznanie się z ich bogatym wystrojem, zdobiącymi je średniowiecznymi freskami i ikonami. W programie 
zwiedzanie klasztorów oraz wytwórni ikon bizantyjskich. Przejazd na Riwierę Olimpijską. Obiadokolacja. 
Nocleg. 

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Litochoro, z której wyruszają wszystkie szlaki na Olimp. Spacer 
wąwozem rzeki Enipeas w Parku Narodowym Olimpu. Następnie przejście do starej kamiennej wioski Paleos 
Panteleimonas. Dalej wycieczka w Masyw Olimpu - siedziby 12 bogów olimpijskich. Najwyższa, najbardziej 
magiczna i urzekająca góra Grecji, porośnięta dziką roślinnością nie ma sobie równej w całym kraju. Olimp to 
masyw o długości 28 km i szerokości 25 km, uwieńczony aż ośmioma szczytami, z których najwyższy Mitikas 
(w tłumaczeniu na język polski - nos) liczy 2917 m n.p.m. W czasach starożytnych był on uważany za siedzibę 
bogów, z których najważniejszym był Zeus. Olimp, otoczony aurą tajemniczości, był niedostępny dla 
śmiertelników, którzy, chcąc sobie zjednać przychylność bogów, składali swoje dary na sąsiednich szczytach - 
Stefanim (2909 m) i Skalii (2866 m). Mimo upływu lat jego tajemniczość nie przeminęła, a zjawiska 
atmosferyczne pozwalają odczuć ducha czasów antycznych. Szczyt Olimpu, doskonale widoczny rano, 
wieczorem ukrywa się za mgłą, która jest wynikiem cyrkulacji powietrza. Podróż w stronę Aten. Po drodze 
zajrzymy do starożytnych Delf, miasta znanego już od XII w. p.n.e rozsławionego przez tzw.wyrocznię 
delficką. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolice Aten. Obiadokolacja. Nocleg. 

ALFA-TOUR 
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
tel/fax 71/399 40 44; 515/186 427 
alfatour@alfa.olesnica.pl; www.alfatour.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933

Termin Cena

29.04-07.05.2017 1359 zł/os.

10.06-18.06.2017 1444 zł/os.

09.09-17.09.2017 1049 zł/os.

30.09-08.10.2017 979 zł/os.

http://www.alfa.olesnica.pl/
mailto:alfatour@alfa.olesnica.pl


Dzień 5
Po śniadaniu przejazd na Peloponez - półwysep, na którym można znaleźć ślady ludzkiej aktywności 
pochodzące ze Starej i Nowej Epoki Kamiennej. To właśnie tu znajduje się słynny Kanał Koryncki, starożytny 
Korynt - gdzie m.in. Paweł z Tarsu wygłaszał swoje listy do Koryntian, jak również jedne z najcenniejszych 
wykopalisk archeologicznych - Brama Lwów, groby w Mykenach, świątynia Asklepiosa oraz imponujący 
amfiteatr Epidauros. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 6
Śniadanie. Przejazd do Aten. W programie zwiedzanie marmurowego Stadionu Kalimarmaro, na którym odbyło
się otwarcie I Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i na nim również odbyła się ceremonia zakończenia 
maratonu w 2004 roku, wzgórza Akropolu, na którym góruje świątynia poświęcona bogini Atenie - Partenon. 
Następnie zwiedzanie Starożytnej Agory, Rzymskiego Forum, dwóch najstarszych dzielnic miasta - Plaki i 
Monastiraki, hellenistycznego zegara wodnego, czyli Wieży Wiatrów, największego greckiego portu Pireus 
oraz wielu innych zabytków. W miarę możliwości na Placu Syntagmy, pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza 
będzie okazja zobaczyć zmianę warty żołnierzy Evzoni. W godzinach wieczornych przyjazd do Paralii. 
Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 7
Śniadanie. Pobyt na Riwierze Olimpijskiej - czas wolny na indywidualne zwiedzanie oraz kąpiele morskie i 
słoneczne. W godzinach wieczornych obiadokolacja połączona z wieczorem greckim - czyli spotkanie z 
folklorem - wspólna kolacja oraz zabawa w rytmie tradycyjnej greckiej muzyki. Nocleg. 

Dzień 8
Śniadanie. Przejazd do Salonik - drugiego co do wielkości miasta Grecji. Zwiedzanie Białej Wieży - 
pozostałości po 8 km długości murach miejskich, wzniesionych przez Wenecjan w 1430 r., kościoła Agia Sofia, 
Agios Dimitrios - największy kościoł Recji, którego najstarsza zachowana krypta pochodzi z III w., Łuku 
Triumfalnego Galeriusza oraz Rotonde. Następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez 
Macedonię/Bułgarię, Serbię, Węgry. 

Dzień 9
Przejazd przez Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych/wieczornych. 

Cena zawiera

 przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, cafe - bar, DVD, WC) 
 zakwaterowanie- 6 noclegów na terenie Grecji 
 wyżywienie HB 6 śniadań i 6 obiadokolacji 
 opiekę pilota, rezydenta 
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 €, NNW 10000 zł, BP 500 zł) 

Dopłaty wymagane na miejscu

 koszty programowe ok. 120 € - płatne u pilota w autokarze, koszty nie podlegają rozliczeniu 

ALFA-TOUR 
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
tel/fax 71/399 40 44; 515/186 427 
alfatour@alfa.olesnica.pl; www.alfatour.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933

http://www.alfa.olesnica.pl/
mailto:alfatour@alfa.olesnica.pl


 

ALFA-TOUR 
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
tel/fax 71/399 40 44; 515/186 427 
alfatour@alfa.olesnica.pl; www.alfatour.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933

Dostępne opcje

Zakwaterowania Wyżywienia

Riwiera Olimpijska
- Studia 2 i 3 osobowe oraz apartamenty w systemie 2+2 i 2+3 z 
aneksami kuchennymi i lodówkami na Riwierze Olimpijskiej 
oddalone około 300 m od piaszczystych szerokich plaż. Zarówno 
studia, jak i apartamenty, posiadają łazienkę oraz balkon.
- Hotel **- pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
Okolice Aten
Hotel **- pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
dokwaterowanie- osoby wybierając się pojedynczo, które w 
momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju 
jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma 
osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w 
przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w 
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest 
dopłata do pokoju 1 osobowego w wysokości 350 zł 

Wyżywienie możliwość dokonania rezerwacji wg 
wybranej opcji
- wyżywienie BB 6 śniadań + obowiązkowa dopłata 
do obiadokolacji 50 euro/os płatne u pilota w 
autokarze
- wyżywienie HB 6 śniadań + 6 obiadokolacji; brak 
obowiązkowej dopłaty do obiadokolacji w autokarze 

http://www.alfa.olesnica.pl/
mailto:alfatour@alfa.olesnica.pl

	Cena zawiera
	Dopłaty wymagane na miejscu


