
PIELGRZYMKA LOTNICZA z WROCŁAWIA DO GRECJI
ATENY – MYKENY – NAFPLION– KORYNT – DELFY – KALAMBAKA -

METEORY – dzień wypoczynku na wybrzeżu - SALONIKI – FILIPI –

wieczór grecki w formie obiadokolacji przy muzyce regionalnej-
OLIMP I WIOSKA PANTALEIMONAS – TERMOPILE

TERMIN: 03.07 – 10.07.2020 CENA: 2350 zł. + przelot samolotem (ok. 1000 zł.)
koszt biletu rozliczany jest z uczestnikami na podstawie wyceny z linii Ryanair, w momencie zakupu

Dzień 1: Spotkanie na lotnisku we Wrocławiu, odprawa o godz. 13.40, wylot do Aten godz. 15.40, przylot na miejsce godz. 
19.10, transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg (bez obiadokolacji).
Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie MYKENY – Mury cyklopie, Lwia Brama, Groby Szybowe i Grób Agamemnona, 
NAFPLION – spacer po mieście zbudowanym na styl wenecki. przejazd do starożytnego KORYNTU. (dla chętnych 
możliwość płynięcia Kanałem Korynckim, rejs trwa ok. 1,5 godziny, koszt: 25 €). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do ATEN, zwiedzanie miasta: Akropol (Partenon, Teatr Dionizosa, Odeon), Areopag, Plaka,
Athinas, Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa, Agora Grecka, Agora Rzymska. Obiadokolacja i nocleg w drodze do Delf.
Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do  DELF (w tym miejscu, gdzie mitologia wyznaczyła środek świata i gdzie znajdowała się 
najsłynniejsza wyrocznia starożytności) – zwiedzanie ruin Świętego Okręgu następnie postój w miejscowości 
KALAMBAKA, gdzie znajduje się pracownia ikon greckich- zwiedzanie na METEORY, zwiedzanie klasztorów z 
czasów świetności cesarstwa bizantyjskiego, pobyt w pracowni ikon bizantyjskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu na 
wybrzeżu Riwiery Olimpijskiej.
Dzień 5: Śniadanie, zwiedzanie SALONIK następnie do FILIPII najważniejszego miasta Filipa II gdzie św. Paweł 
założył pierwszą gminę chrześcijańską w Europie. Jest również miejsce chrztu św. Lidii- pierwszej chrześcijanki w 
Europie, która sakrament otrzymała od św. Pawła. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 6: Śniadanie, wypoczynek na wybrzeżu, w godzinach wieczornych wyjazd na wieczorek grecki w formie 
obiadokolacji przy muzyce z pokazem greckiego tańca tradycyjnego,
Dzień 7: Śniadanie, wyjazd do miejscowości PANTALEIMONAS- wioska wyglądająca jak skansen z uroczymi uliczkami, 
ulokowana na zboczach masywu Olimpu z piękną panorama na okolicę. Następnie postój w TERMOPILACH – miejsce 
bitwy wojsk greckich i perskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Aten.
Dzień 8: Śniadanie, przejazd na lotnisko, odprawa godz. 11.35, wylot godz.13.35, we Wrocławiu godz. 15.15. 

Świadczenia w cenie:
- przelot samolotem Ryanair Wrocław – Ateny – Wrocław, w cenie torba podręczna oraz główny bagaż 20 kg
- realizacja programu autokarem na miejscu 
- 7 noclegów w hotelach, pokoje 2-osobowe z łazienkami
- śniadania i obiadokolacje wg programu
- wieczór grecki w winnicy, obiadokolacja wraz z pokazem tradycyjnego tańca greckiego
- opieka pilota na całej trasie
- ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna Travel
- opłata za turystyczny fundusz gwarancyjny
Opłaty dodatkowe na miejscu:
- opłat za przewodników lokalnych, bilety wstępów do stref archeologicznych, zestawy słuchawkowe, opłaty klimatyczne w 
hotelach: 120 €/os

BIURO PODRÓŻY CAMINO, ul. Dawida 8/2, Wrocław, 

tel. 71/79 78 622, kom. 535 242 700


