
GRECJA   

wycieczka autokarowa + plażowanie 

23.06. – 03.07.2017 r. 

 

SUPER PROMOCJA FIRST MINUTE!  cena 1786 PLN 

PROGRAM WYCIECZKI 

1 dzień Wyjazd z Krosna o godz. 18:00 nocny przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię do Macedonii.  

2 dzień Ok. godz. 18:00 przyjazd do hotelu nad Jeziorem Ochrydzkim, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta, zobaczymy m.in. cerkiew św. Zofii, antyczny teatr oraz 

Plaosznik - św. Pantelejmon, Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo, Most Miłości, następnie rejs statkiem po Jeziorze 

Ochrydzkim, czas wolny na obiad i wyjazd z Ochrydu w kierunku Grecji. Przyjazd do Paralii w godzinach wieczornych, 

zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

4 dzień Dzień wolny, wypoczynek nad Morzem Egejskim. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (Ateny, rejs na 

wyspę Skiathos, Olimp, Vegina) 

5 dzień Śniadanie, przejazd do Kalambaki, zwiedzanie z przewodnikiem jednej z największych atrakcji turystycznych Grecji - 

zespołu klasztornego METEORA, wejście do dwóch klasztorów, następnie wizyta w pracowni ikon bizantyjskich. W drodze 

powrotnej postój w Dolinie Tembi gdzie znajduje się kościół św. Paraskewi oraz źródełko Afrodyty. Powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg. 

6 dzień Dzień wolny, wypoczynek nad Morzem Egejskim. Wieczorem uroczy „grecki wieczór” z kolacją i winem. Podczas 

wieczoru występuje grupa taneczno- folklorystyczna prezentująca tańce greckie przy żywej muzyce buzuki. Przeżyjecie Państwo 

wspaniały wieczór w którym każdy ma okazję nauczyć się greckiego tańca przy wspólnej zabawie.  

7 dzień Śniadanie, przejazd do Salonik spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta: Biała Wieża, Rotunda, kościół Agia 

Sofia, Plac Arystotelesa, Bazylika Św. Dymitra i Łuk Galeriusza. Czas wolny za zakupy, kawę po grecku i zakup pamiątek. Na 

koniec objazd po mieście i podziwianie panoramy miasta. Powrót do Parali na obiadokolację i nocleg. 

8-9 dzień Dzień wolny, wypoczynek nad Morzem Egejskim. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 

10 dzień Śniadanie, wyjazd z Grecji, przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację. 

11 dzień Przyjazd do Polski ok. godz. 12:00 

Cena obejmuje: 
 przejazd komfortowym autokarem 
 zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu*** w Ochrydzie, 7 noclegów w hotelu*** w Parali 

 wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji,  
 opieka pilota, 
 ubezpieczenie NW, KL i bagażu za granicą, 

 

Dodatkowo płatne: 
 bilety wstępu: Meteory – 3 EUR za wejście do 1 klasztoru 
 lokalni przewodnicy: Saloniki, Meteory, Ochryd – 5 EUR/os. 
 obiad w Kalambace ok. 7 EUR/os. 

 1 uroczysta kolacja „wieczór grecki” – 20 EUR/os. 
 rejs po Jeziorze Ochrydzkim – 5 EUR/os. 
 napoje do obiadokolacji 

 
Zniżki dla dzieci: dzieci do 12 lat – 50% (w pokoju z rodzicami) 

 

Biuro Podróży ADAMIS TOURS Kaliopi Luludi 

38-400 Krosno ul. Kolejowa 16 

tel. 13 43 651 85   e-mail: biuro@adamistours.pl 


