
 

 

Grecja 

Nasza wielka antyczna grecka wycieczka! 

Wycieczka autokarem 

Grecja stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, to miejsce 

narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, sportu, wielu 

twierdzeń naukowych, zachodniej literatury, historiografii, 

politologii oraz teatru, zarówno komedii, jak                                                                   

i dramatu. To również kraj wielu rozrywek, pięknych plaż                                        

i kulinarnych przysmaków. Wakacje w Grecji to dobry wybór dla 

odkrywców i miłośników historii. Znajdziemy tu całe mnóstwo 

starożytnych zabytków oraz pięknych krajobrazów, ciepłe morze                    

i pyszną kuchnię. Podczas naszej wielkiej greckiej wycieczki 

zabierzemy Was m.in. na  Akropol w Atenach, zobaczymy Lwią 

Bramę i starożytne Mykeny na Peloponezie, wyrocznię w Delfach czy 

antyczny teatr w Epidauros oraz Meteory. Zapraszamy! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NASZA WIELKA 

ANTYCZNA 

GRECKA 

WYCIECZKA 

   

   W PROGRAMIE: 

         Meteory 

Ateny 

Delfy               

Kanał Koryncki 

Nafplio  

Epidauros         

Mykeny  

 2 dni wypoczynku 

nad morzem 

 

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 

         Termin:                    

2.06 – 13.06.2023 

 
BIURO PODRÓŻY 

SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów Wlkp. 

    info@podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 

 

 



 
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

Dzień 1. WYJAZD                                                                                                piątek , 02.06.2023 r. 

Wyjazd w godzinach wieczornych ze Szczecinka, nocny przejazd do Serbii. 

Dzień 2. PRZYJAZD NA NOCLEG TRANZYTOWY                                   sobota 03.06.2023 r.  

Wyjazd w godzinach nocnych z Poznania, Ostrowa i miejsc po trasie. Przyjazd na nocleg w okolicy 

Belgradu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 3. PRZYJAZD DO GRECJI                                                               niedziela, 04.06.2023 r.  

Po śniadaniu przejazd do Grecji w okolice Salonik, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 4. METEORY                                                                                 poniedziałek, 05.06.2023 r. 

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w kierunku 

KALAMBAKI. Zwiedzanie jednego z  Meteorów, klasztorów 

zbudowanych na wznoszących się w niebo słupach skalnych, 

które zdają się być zawieszone pomiędzy niebem i ziemią. Po 

zwiedzaniu wizyta w pracowni ikon bizantyjskich. Następnie 

przejazd do hotelu w okolicy Aten, położonego nad morzem. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 5. WYPOCZYNEK                                                                                   wtorek, 06.06.2023 r. 

Śniadanie w hotelu. Całodzienny wypoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 6. KANAŁ KORYNCKI – NAFPLIO-EPIDAUROS – MYKENY  środa, 07.06.2023 r. 

Po śniadaniu wyjazd na małą pętlę Argolidzką. W programie 

Kanał Koryncki. Przejazd do  EPIDAUROS  gdzie znajduje 

się świetnie zachowany i działający do dziś teatr ze wspaniałą 

akustyką - jeden z cudów sztuki architektonicznej starożytnych 

Greków. Przejazd do przeuroczego NAFPLIO -  pierwszej 

stolicy nowożytnej Grecji a następnie do MYKEN. W tym 

liczącym ponad 3,5 tysiąca lat mieście znajdują się ruiny 

starożytnego miasta  i pałacu do których prowadziła słynna lwia brama. W niewielkiej odległości od 

niej znajduje się wspomniany przez J. Słowackiego grób Agamemnona - tryumfatora spod Troi.  

Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 7. WYPOCZYNEK                                                                                    czwartek, 08.06.2023 

Śniadanie w hotelu. Wypoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 8. ATENY                                                                                                         piątek, 09.06.2023 



 
Po śniadaniu wyjazd do Aten. W programie zwiedzania: 

ateński Akropol - starożytny ośrodek kultu religijnego (Odeon 

Herodosa Attykusa, Świątynia Ateny Nike, Propyleje, 

Partenon, Erechtejon), Teatr Dionizosa, Świątynia 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. Powrót 

do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 9. DELFY                                                                                                     sobota, 10.06.2023 r. 

Po śniadaniu wykwaterowanie,  przejazd do DELF - miejsca 

uważanego w starożytności za środek świata. Zwiedzimy 

centrum kultu Apolina, świątynię, amfiteatr i stadion. 

Następnie przejazd na północ Grecji do hotelu w okolice 

Salonik . Zakwaterowanie, obiadokolacja i  nocleg.  

 

Dzień 10. WYJAZD Z GRECJI                                                                      niedziela, 11.06.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do hotelu na nocleg tranzytowy w Serbii. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 11. WYJAZD DO POLSKI                                                              poniedziałek, 12.06.2023 

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do kraju. Przyjazd w godzinach nocnych z 11/12 dzień 

wycieczki czyli w dniu 13.06.2023. Zakończenie świadczeń. 

 

TERMIN: 

 

2.06 – 13.06.2023 

 
Cena:  

2790 zł + 290 EUR 
Dzieci do 17,99 lat: 2650 zł + 225 

EUR 
Senior 65+: 2790 zł + 265 EUR 

 
 

CENA ZAWIERA:                                                                                                                                                          . 

• przejazd autokarem Przewozy Pasażerskie DANA, 

• zakwaterowanie: 9 noclegów, w tym: 2 noclegi tranzytowe w Serbii w hotelu 3*, 2  noclegi w okolicy 

Salonik w hotelu 3*, 5 noclegów w hotelu DOLPHIN RESORT & CONFERENS 3* w miejscowości 

nadmorskiej Kalamos w okolicy Aten w pokojach 2 i 3 osobowych, 

• wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji serwowanych lub w formie bufetu, 

• opiekę pilota na całej trasie, 

• ubezpieczenia KL do 20.000 EUR, NNW do 3.000 EUR, obejmuje choroby przewlekłe T.U. UNIQA, 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

• taksa klimatyczna, 

• słuchawki tour guide, 



 

• usługi lokalnych przewodników; 

• parkingi i opłaty drogowe, 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Meteory, Delfy, Akropol, Epidauros, Mykeny. 

 

CENA NIE ZAWIERA:                                                                                                                                                          . 

• napojów do obiadokolacji. 

• Dopłata do pokoju 1-osobowego 220 EUR  

• Ewentualnego wieczoru greckiego – ok. 45 EUR os.  

 

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                 

• Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Organizator nie odpowiada za ewentualne 

zmiany programowe w związku z epidemią COVID-19. Pilot wycieczki nie oprowadza po wnętrzach. 

• W przypadku wymogu testu na Covid-19 Uczestnik wykonanie testu opłaca we własnym zakresie. 

WARTO WIEDZIEĆ: 

 

Waluta 

Obowiązującą walutą w GRECJI jest EURO. 

Płatność kartą 

W  większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie wysokości 

pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty oraz kurtkę przeciwdeszczową. 

 


