
 

                                                                                                                                             Lublin 07.06.2021 

GRECJA  

DZIEŃ  I 17.09.2021 

Wyjazd z Lublina. Przejazd do Serbii na nocleg tranzytowy. Obiadokolacja. 

DZIEŃ II 18.09.2021  

Śniadanie. Przyjazd do Tesalonik. Obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ III 19.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Śniadanie. Zwiedzanie Tesalonik, miasta zbudowanego w 315r p.n.e. przez  Kasandra, nazwanego na cześć 

siostry Aleksandra Macedońskiego. Wczesnochrześcijańskie i bizantyjskie zabytki w Thessalonikach zosatły 

zapisane jako jedno z 18 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Grecji. Miasto przez wieki było ważnym 

miejscem kulturowym, gospdarczym i militarnym. Za czasów rzymskich jedna z czterech stolic cesarstwa, a 

wlatach 1941-44 zwane przez żydów „Drugą Jerozolimą”. Zwiedzanie Łuku Galeriusza zbudowanego dla 

uczczenia zwycięstwa nad Persami,  Białej Wierzy wybudowanej na polecenie osmańskiego sułtana Sulejmana 

Wspaniałego, symbolu miasta w której obecnie znajduje się muzeum kultury bizantńskiej. Przejazd do Delf. 

Zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.  

 

DZIEŃ IV 20.09.2021 

Śniadanie. Zwiedzanie Delf i świątyni Apollina. Delfy miejsce wyroczni gdzie kapłanka Pytia siedząca na 

trójnogu udzielała rady dla pytających. Najważniejszą specjalnością wyroczni było ferowanie proroctw w 

sferze wielkiej polityki co przynosiło największe dochody dla Apollina. Obszar zabytkowy Delf można 

podzielić na trzy zasadnicze części. Święty okrąg Apollina, okrąg Ateny Pronaja zwany Marmarii oraz ruiny 

miasta. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

 

 



 

 

DZIEŃ V 21.09.2021 

 

 

Śniadanie. Przejazd do Aten. Zwiedzanie stolicy Grecji, jednego z najstarszych miast, kolebki cywilizacji, 

filozofii i sztuki. Zwiedzanie rozpoczynamy od Partenonu wybudowanego na wzgórzu Akropolu, Erechtejonu, 

Monumentalne Propyleje. Chwilę czasu poświęcamy na wejście na Aeropag, następnie kierujemy się do Nowego 

Muzeum Akropolu, które jest wielką dumę Greków. Realizacja tego projektu była marzeniem Meliny Merkouri. 

W muzeum zgromadzone są setki przepięknych posągów sprzed 2500 lat, fragmenty świątyń, elementy 

dekoracyjne budynków i słynne Kariatydy, do dziś zachwycają miliony turystów swoim pięknem, elegancją i 

doskonałością. Potęga myśli technicznej starożytnych Greków jest w zasięgu wzroku. Kierujemy się do  

Kalimarmaro, antycznego stadionu, areny pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Zobaczymy okazałe 

ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, widowiskową zmianę warty przy Grobie nieznanego Żołnierza na placu 

Syntagma, ateńską trylogię, czyli trzy najbardziej okazałe budynki XIX wieku – Akademia, Uniwersytet i 

Biblioteka Narodowa. Po zwiedzaniu chwila na zakupy i spacer po wąskich uliczkach Plaki.  Zakwaterowanie w 

hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ VI 22.09.2021 

Śniadanie. Przejazd do Argolidy na Peloponezie. Zobaczymy wpisane na światową 

listę UNESCO, Mykeny – ruiny miasta cywilizacji mykeńskiej. Mykeny, miasto 

zamieszkane przez Achajów założone przez Perseusza, ściśle związane z królem 

Agamemnonem, piękną Heleną i wojną Trojańską. Brama lwów i grób Agamemnona. 

Zakwaterowanie w hotelu w Lutrakach. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

DZIEŃ VII 23.09.2021 

Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ VIII 24.09.2021 

Śniadanie. Wyjazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW, wiszących 

klasztorów. Niesamowite cuda natury  - klasztory zawieszone między niebem, a 

ziemią w których toczy się życie monastyczne od średniowiecza. Po drodze 

zatrzymujemy się  w pracowni pisania ikon. Obiad (lunch-box) Powrót do hotelu, 

kolacja i nocleg.. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ IX 25.09.2021 



 

Śniadanie. Wyjazd do Serbii na nocleg tranzytowy. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ X 26.09.2021 

Śniadanie. Wyjazd od Lublina. 

 

 

 

 

CENA przy 40 os płatnych+3 osoby opieki -2330 zł 

                         CENA przy 45 os płatnych+3 osoby opieki -2210 zł                                           

                         CENA przy 50 os płatnych+4 osoby opieki-2100 zł 

 

Cena obejmuje:   

- transport autokarem klasy de luxe 

            - opiekę pilota  

            - zakwaterowanie hotele 3*-pokoje 2,3 osobowe 

     - wyżywienie: śniadania i obiadokolacje według programu 

     - ubezpieczenie KL , NNW 

       -Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 

 

Cena nie obejmuje:   

 

 

- 60€/os. Płatne na miejscu za przewodników lokalnych , bilety wstępów, podatki hotelowe, opłaty drogowe 

i parkingowe. 

-Testu na Covid  

 

 
 


