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GRECJA  ANTYCZNA 

 
METEORY – ATENY – MYKENY – EPIDAVROS – SALONIKI 

    
 
1dzień  Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, do Budapesztu (Węgry). Objazd miasta autokarem, wyjazd  

na Wzgórze Gellerta, następnie spacer po słynnym deptaku Vaci. Wieczorem przejazd przez  Serbię, Macedonię do Grecji  (nocny przejazd). 

            
2 dzień  Przyjazd do Kalambaki w godzinach południowych. Jest to niewielkie miasteczko położone u podnóża słynnych Meteorów. Oprócz 

wielu sklepików, barów i restauracji w mieście znajduje się Kościół Zaśnięcia Maryi Dziewicy z XII w. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny 

na odpoczynek i spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg. 

 

3 dzień Po śniadaniu wycieczka do słynnych „Meteorów”- wiszących klasztorów  na szczytach niedostępnych niegdyś skał. Osobliwy zespół 

skalny, utworzony przez izolowane skały o cylindrycznych kształtach w formie iglic, stożków, grzybów o płaskich powierzchniach stropowych 

sięgających wysokości 554 m, stanowi swoistą "bramę czasu" zapraszając do wędrówki w odległe czasy średniowiecznej Grecji i wschodniego 

kościoła ortodoksyjnego. Po południu przyjazd na półwysep Peloponez do nadmorskiej miejscowości, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny  

na odpoczynek nad morzem. Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 

           

4 dzień  Po śniadaniu  wycieczka objazdowa  po Półwyspie PELOPONEZ  -  „ARGOLIDA” ( Kanał koryncki- Mykeny- Epidavros). 

W programie postój na Kanale Korynckim - 6-cio kilometrowy przesmyk oddany do użytku w 1893 r. -. Następnie udamy się do Myken, miasta 

założonego przez legendarnego Perseusza. Zwiedzimy twierdzę mykeńską ze słynną Lwią Bramą, Pałac Agamemnona, malownicze mury 

obronne i lokalne muzeum oraz Grób Agamemnona czyli Skarbiec Atreusza. Kolejną atrakcją tego dnia będzie Epidavros, gdzie zobaczymy 

m.in.: teatr zbudowany w IV wieku p.n.e. o fenomenalnej akustyce, w którym do dzisiaj odbywają się spektakle dramatów antycznych oraz 

świątynię Asklepiosa, poświęconą patronowi lekarzy i uzdrowicieli. Po południu przyjazd do hotelu, czas wolny na odpoczynek nad morzem. 

Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 

     

5 dzień Po śniadaniu – wycieczka do Aten. Zwiedzanie  najciekawszych atrakcji  turystycznych stolicy Grecji. Zobaczymy wszystkie 

najsłynniejsze atrakcje miasta: wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu - Świątyni Ateny Partenos (dziewicy) zbudowanej przez 

słynnego ateńskiego architekta Kallikratesa, monumentalna brama Propyleje, świątynia Ateny Nike oraz Erechtejon ze słynnym krużgankiem. 

Następnie spacer po słynnej Place. Kolejnym punktem programu będzie stadion, na którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. 

Zobaczymy także słynnych gwardzistów greckich w tradycyjnych strojach trzymających wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wieczorem 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

6 dzień  Po śniadaniu przejazd  do  Salonik.  Zwiedzanie miasta (Bazyliki: Agia Sofia i św. Demetriusza, Biała Wieża, Łuk Galeriusza).  

Po południu przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek przy basenie. Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 

 

7 dzień  Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Wieczorem krótki postój w Belgradzie, spacer  po Starym Mieście ze śladami architektury 

tureckiej: twierdza Kalemegdan, bulwar Kneza Mihailova - popularne miejsce spacerowe, liczne cerkwie. Nocny przejazd. 

 

8 dzień  Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach przedpołudniowych. 

 

ODPŁATNOŚĆ: 1290zł+80 euro  ( grupa 45 uczniów + 3opiekunów )  

Termin: 20.05 -27.05 

 

I rata: 750 zl (przy zapisach od 16.10. od godziny 15:30 biblioteka szkolna); II rata: 540 zł + 80 euro do 29.03.2019  

Zapisy do pani Joanny Zizius 

 

W ramach odpłatności organizator zabezpiecza: 

 przejazd  autokarem    

 5 noclegów w hotelach*** ( pokoje 2,3,4 osobowe) 

 5 śniadań  i 5 obiadokolacji  

 Lokalnych przewodników 

 system tour guide 

 opiekę  pilota 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 ubezpieczenie NW ( 15000PLN) , KL ( 10000EUROw tym choroby przewlekłe) i BP (1000PLN)         

 

 

http://www.pols.at/

