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 Cena zawiera:  

 
- Przejazd autokarem na lotnisko 

- Ubezpieczenie KL, NNW 

- Przelot  Kraków-Ateny-Kraków, 

-Wszystkie opłaty lotniskowe, 

- Opiekę pilota podczas podróży  

- zakwaterowanie - 9 noclegów ze  śniadaniem,  

- wyżywienie - 9 śniadań, 8 obiadokolacji  

-przewodników lokalnych, opłaty klimatycznej, 

ewentualnych opłat wjazdowych do miast) 

 

Cena nie zawiera: 

 

-wydatków osobistych 

-biletów wstępu, 

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Wycieczka objazdowa Grecja 
 

Termin: połowa lipca 

CENA:  3199zł/os 
   W przypadku 45 uczestników 

 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl
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Wycieczka 9-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

 

1.dzień  

• Przejazd na lotnisko. Wylot z Krakowa. Przejazd do hotelu. 

Zakwaterowanie w Olympic Beach. Obiadokolacja. 

2. dzień 

 
• Śniadanie.  

• Odpoczynek nad morzem, 

• Obiadokolacja, 

3. dzień  

• Śniadanie.  

• Rejs Piracki. Wyjazd z portu w Parali o godz. 8: 45. Powrót o 

godz. 15:15. Obiad. W programie  skoki  na pełnym morzu dla 

chętnych, postój na plaży Gritsa z widokiem na Olimp. Zabawa na 

statku , poczęstunek z winem, dla dzieci soki.  

• Obiadokolacja, 

 

4. dzień  

• Śniadanie.  

• Po śniadaniu przejazd do Veri, niedużego miasta położonego w 

grach Vermion. Zatrzymamy się przy tzw. bemie, gdzie nauczał 

Apostaooł Paweł. Msza święta.  

• Następnie przejazd do Salonik, drugiego co do wielkości miasta 

w Grecji. W programie zwiedzanie Białej Wieży, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotunda. Zobaczymy 

także Forum Romanum, gdzie przebywał św. Paweł i tu założył jedną z pierwszych gmin 

chrześcijańskich. Zwiedzimy największą katedrę Grecji - kościół św. Dimitriosa z 

relikwiami świętego. Zatrzymamy się na Placu Arystotelesa przy pomniku wielkiego greckiego 

filozofa. Czas wolny na zakupy. 

• Obiadokolacja. Nocleg. 
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5. dzień  

• Śniadanie.  

• Wczesny wyjazd do Meteor – centrum klasztornego  

zawieszonego na skałach. Odwiedzimy dwa klasztory: męski i 

żeński - zabytki wpisane na światową listę dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Po drodze odwiedzimy 

w Dolinie Tempi- kościółek św. Paraskiewi , patronki 

niewidomych. Obok kościółka znajduje się źródełko z wodą 

mającą moce uzdrawiające. W programie wizyta w pracowni ikon 

bizantyjskich, gdzie poznamy proces powstawania ikon. 

• Przejazd do Kamena Vourla, zakwaterowanie, obiadokolacja.  

• Wieczorny spacer po miasteczku lub kąpiele morskie.y Koukounaries 

 

 

6. dzień  

• Śniadanie.  

• wycieczka do Delf  

• Obiadokolacja. 

7. dzień  

• Śniadanie.  

• Przejazd do portu Glyfa ( około 1 godziny). Popłyniemy statkiem na przepiękną zieloną wyspę 

Skiathos, gdzie mamy domyki z niebieskimi drzwiami i okiennicami, przepiękne kwiaty. Na statku 

dwa programy, w jedną stronę OUZO Party, w drugą METAXA Party. Zobaczymy tradycyjne tańce 

greckie, degustacja Ouzo i Metaxy, możliwość nauki  kroków Zorby. Na wyspie zatrzymamy się na 

plaży Koukounaries ze złotym piaskie - około 2 godzin na plażowanie. Odwiedzimy również stolicę 

wyspy, gdzie odwiedzimy wzgórze zegarowe, twierdzę Bourdzi.  Czas wolny w miasteczku. 

• Obiadokolacja, nocleg 

 

8. dzień  

• Śniadanie.  

• Czas wolny przeznaczony na odpoczynek, 

• Obiadokolacja 
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9. dzień  

• Śniadanie, 

• Przejazd do stolicy Grecji. Zwiedzanie zaczniemy od  Stadion Kalimarmaro, na którym odbyły się 

pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie.Zobaczymy również  Łuk Hadriana, świątynię Zeusa 

Olimpijskiego. Z p[rzewodnikiem zwiedzimy Akropolu, gdzie zobaczymy  Partenon,Erechtejon, 

Odeon Herodota Attikusa i Teatr Dionysiosa. Następnie pieszo przejdziemy przez stare miasto, gdzie 

zatrzymamy się koło Areopagu gdzie przemawiał św. Paweł do Ateńczyków. Podczas spaceru 

zobaczymy Agorę Rzymską, Agorę Grecką, Wieżę Wiatrów i Bibliotekę Hadriana. Zatrzymamy się 

również przy Parlamencie aby podziwiać zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przejazd 

na lotnisko i wylot do Polski. 

 

 

 

 

 

❖ Uwaga:  
 

• Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

• Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

• Oferta z podaną ceną jest ważna na dzień 05.12.2019 

• Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy o kontakt. 

 


