
Informacja i rezerwacja: 

Biuro Podróży Adamis Tours 

Krosno, ul. Kolejowa 16 – Dworzec PKS 

tel. 13 43 651 85 

biuro@adamistours.pl 

 

Weekend majowy w Grecji – zwiedzanie + wypoczynek 

Termin: 28.04 – 06.05.2018r. 

RIWIERA OLIMPIJSKA, OLIMP, PALIOS PANTELEJMON, LITOCHORO, METEORY, DELFY, SALONIKI, 

THERMOPILE, KORYNT, KANAŁ KORYNCKI, EPIDAVROS, NAFPLIO, ARGOS, MYKENY, ATENY 

Program: 

 

Dzień 1 Wyjazd z Polski 

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię.  

Dzień 2 Olimpic Beach 

Dalszy przejazd przez Serbię, Macedonię, przyjazd do Grecji/Riwiera Olimpijska w godzinach rannych. 

Zakwaterowanie w hotelu Victoria w Olimpic Beach,przywitanie i przedstawienie realizacji programu. 

Czas wolny - wypoczynek na złotych plażach Riwiery Olimpijskiej. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3  Olimpic Beach 

śniadanie, wypoczynek na złotych plażach Riwiery Olimpijskiej, obiadokolacja, nocleg  

Dzień 4  Olimp 

śniadanie, po śniadaniu wyjazd w kierunku masywu górskiego Olimpu, zwiedzając górskie okolice 

Riwiery oglądamy m.im zamek Platamon, zachowany od czasów panowania wenecjam w tym 

regionie, kolejno udajemy sie do malownieczo położonego pomiędzy  skałami Olimpu miasteczka 

Palios Pantelejmon. Po zwiedzaniu kierujemy się do miasta Litochoro, gdzie m.in. spacerujerując 

przepięknym wąwozem Enipeas docieramy do żródeł bigini piękności Afrodyty, podrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg 

Dzień 5 Meteory - Delfy – Korynt 

po wczesnym śniadaniu w kierunku Doliny Tempi i do Meteorów, zwiedzamy klasztory zbudowane na 

szczytach, stromych kilkusetmetrowych skałach, które dzielą ogromne przepaście. Kolejno udajemy 

się w kierunku południowo-centralnej Grecji do Delf. Oglądamy miasto wykopaliskowe, m.in. 

najsilniejszą wyrocznię starożytnego świata, kierujemy się świętą drogą do świątyni Apollina, 

oglądamy starożytny amfiteatr, stadion. Następnie wyjeżdżamy w kierunku Koryntu. Przyjazd do 

hotelu  położonego nad brzegiem morza, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  

Dzień 6  Epidavros - Nafplio - Argos – Mykeny 

po śniadaniu przejazd nad Kanał Koryncki, następnie przejazd w kierunku Epidavros - zwiedzanie 

m.in. najsłynniejszego amfiteatru starożytnego o niezwykłej akustyce, dalszy przejazd do Nafplio - 

zwiedzanie pierwszej stolicy nowożytnego państwa - po odzyskaniu niepodległości od Turcji, kolejno 

dojeżdżamy do Argos (oglądamy centrum starożytnego miasta, wyjątkowy amfiteatr starożytny), a 

następnie zwiedzamy Mykeny m.in.  oglądamy Bramę Lwic, ruiny silnego Akropolu Agamemnona, 

Skarbiec Atreasów, muzeum), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg   
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Dzień 7 Pireus - Ateny  

po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, udajemy się w kierunku stolicy Grecji - Aten, po drodze 

podziwiamy piękne wybrzeże Zatoki Argosaronikos, w pobliżu historycznej Wyspy Salamis 

dojeżdżamy do największego portu Grecji - Pireus (zwiedzanie), następnie kierujemy się do stolicy 

Hellady - Aten, oglądamy tutaj m.in. Plac Konstytucji, Pałac Królewski, Stadion Olimpijski, Zappion, 

kolumny Świątyni Zeusa z Olimpu; zwiedzamy Akropol, zatrzymujemy się przy świętej skale, skąd w 

50 r. apostoł Paweł namawiał ateńczyków do przyjęcia chrześcijaństwa; przerwa - czas wolny przy 

starym mieście Plaka. Następnie udajemy się przed budynek Parlamentu, gdzie zobaczymy zmianę 

warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Stąd kierujemy się autokarem przez bardzo ciekawe 

dzielnice ateńskie, podziwiając neoklasycystyczne budynki (Akademia Nauk, Biblioteka, Uniwersytet), 

dalsza jazda przez Plac Godności, obok Teatru Narodowego i w kierunku północy kraju,  po drodze 

zatrzymujemy się w Termopilach. Tu oglądamy pomnik króla Leonidasa, który zapisał 2500 lat temu 

niepowtarzalne  strony w historii starożytnej Grecji oraz całego świata. Dalsza jazda w kierunku  

Riwiery Olimpijskiej. Przyjazd do Olimpic Beach, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 8  Saloniki, wyjazd do Polski 

po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w kierunku Salonik, zwiedzanie m.in: Białej Wieży, 

Łuku Galeriusza, Forum Romanum, Katedry św. Dimitriosa, dzielnicy żydowskiej. Następnie wyjazd w 

kierunku Polski. 

Dzień 9  Przyjad do Polski 

dalsza jazda przez Węgry, Słowację, Czechy, przyjazd do Polski w godzinanach popołudniowych 

CENA:  599 zł + 150 EUR 

Cena obejmuje: 

Transport: autokar lux (barek, klima, DVD, WC) 

Zakwaterowanie: 6 noclegów w tym: 

4 noclegi w Hotelu Victoria  w Olimpic Beach, 2 noclegi w hotelu w okolicach Koryntu, wszystkie 

pokoje z łazienkami, balkonem, TV/SAT, 

Wyżywienie: 6 śniadań , 6 obiadokolacji, w tym jedna połączona z greckim wieczorem 

Ubezpieczenie: KL, NNW -  Signal Iduna S.A., składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

Pilot: opiekę pilota, przewodnika polskojęzycznego, opiekę lekarską, opłatę klimatyczną, realizację 

programu zwiedzania 

Cena nie obejmuje: 

Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 50 Euro) 

  

PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY I KOLEJNOŚĆ JEGO REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE 

Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyczne Victoria Trawel z Katowic 

 


