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8 DNIOWA WYCIECZKA DO GRECJI

„Śladami Herkulesa i Odyseusza”
Ateny, Saloniki, Meteory, Dion, Belgrad
(Oferta promocyjna dla seniorów przygotowana w porozumieniu z greckimi hotelarzami)

TERMIN: 16-23.03.2019

CENA: 1290ZŁ

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-

transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
2 noclegi w hotelu*** w okolicach Belgradu. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
5 noclegi w hotelu *** w Grecji w okolicach Paralia - Katerini. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie w Grecji: 5 śniadań i 5 obiadokolacji.
wyżywienie na tranzycie: 2 śniadania
opieka pilota-przewodnika.
opłaty drogowe, parkingi, autostrady.
wycieczki wg programu.
ubezpieczenie KL i NW.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień –Dobra wyjazd ok. północy. Przejazd wieczorem na nocleg tranzytowy w okolice Belgradu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień- Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Grecji Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - śniadanie, przejazd do Kalambaki, zwiedzanie klasztorów w Meteorach- jeden z najciekawszych zabytków sakralnych
w Grecji, przepiękne klasztory prawosławne, zbudowane na wysokich skałach. Powrót do hotelu, obiadokolacja
połączona z wieczorem greckim „Grek Zorba”, nocleg
4 dzień – śniadanie wycieczka do Salonik: m.in. Biała Wieża- uważana jest za symbol miasta, Odos Egnatia główna ulica miasta,
przy której przeplatają się zabytki rzymskie, greckie, bizantyjskie i tureckie, kościół Panagia Chalkeon, ruiny rzymskiej
agory, Rotunda i Łuk Galeriusza, kościół Agia Sofia wzorowany na słynnej bazylice z Konstantynopola. Powrót do
hotelu, obiadokolacja nocleg
5 dzień – śniadanie w formie lunch pakiet, wycieczka do Aten, zwiedzanie: Plaka-historyczna część miasta krętymi
uliczkami, wzgórze Akropolu, Propyleje, Świątynia Nike, Erechtejon, Partenon, Muzeum Akropolu,
Agora, Areopag, Pnyks, Teatr Odeon, Wzgórze Muz, powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień – śniadanie, wycieczka: Dion zwiedzanie największych w Grecji wykopalisk archeologicznych. Następnie zwiedzanie
Werginy, zwiedzanie muzeum z grobowcami w których znajdują się m.in. szczątki Filipa II, ojca Aleksandra
Wielkiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
7 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Belgradu(Serbia), po południu krótkie zwiedzanie
Belgardu: m.in. Twierdza Kalmegdan. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
8 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Polski.
Przewidywany powrót w nocy 9dnia.

UWAGI:
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych lokalnych przewodników,opłaty rezerwacyjne , zestawy
audio guide, wieczór Grecki oraz opłatę klimatyczną pokrywają uczestnicy: 100 € - płatne obligatoryjnie u pilota
- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność jest do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.
- limit bagażu wynosi: bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.
- Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO
25.10.2018
O KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DECYDUJE TERMIN WPŁATY

