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Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego – nr wpisu 1112

GRECJA śladami Unesco
10 dni – 01.08-10.08.2019
DZIEŃ 1 - 01.08 sobota. Wyjazd z Katowic wczesnym rankiem godz: 4.00.
Tranzyt przez Słowacje, Węgry do Serbii, przejazd autostradą narodową
przez środek BELGRADU. Zakwaterowanie
w hotelu w południowej części Serbii nocleg
tranzytowy z obiadokolacją. (1)
DZIEŃ 2 - 02.08 niedziela. Śniadanie. Dalsza podróż przez Macedonie do Grecji. Jeżeli
przejścia przez dwie granicę będą bez kolejki i czas nam pozwoli, to jeszcze tego dnia
zobaczymy Park Wodospadów w Edessie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg. (2)

DZIEŃ 3 - 03.08 poniedziałek. Śniadanie. FAKULTATYWNIE. Wyjazd do Kalampaki.
Tam zwiedzanie zapisanych na liście UNESCO - METEORÓW - słynnych klasztorów,
na szczytach niedostępnych niegdyś potężnych skał wapiennych, które obecnie
zaliczane są do STU CUDÓW ŚWIATA. Zobaczymy wszystkie istniejące klasztory, do
największego i najstarszego wejdziemy, aby zwiedzić jego bogate wnętrze. Święte
Meteory niczym warownie przyrody górują nad miasteczkiem KALAMBAKA i
KASTRAKI. Kamienny las niezwykłych skał jest uważany za fenomen geologiczny –
wysokość niektórych skał dochodzi do 400m! Odwiedzimy też pracownię pisania ikon
bizantyjskich. Jadąc na południe Grecji przejedziemy wielka Równinę Tesalijską, która przed
milionami lat była dnem morza. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu nad Morzem Egejskim.
Obiadokolacja i nocleg. (3)
DZIEŃ 4 - 04.08 wtorek. Śniadanie. Wypoczynek i rekreacja nad Morzem Egejskim lub przy
basenie. Spacery po okolicy. Obiadokolacja i nocleg. (4)
DZIEŃ 5 - 05.08 środa. Śniadanie. Wypoczynek i rekreacja nad Morzem Egejskim lub przy
basenie. Spacery po okolicy. Obiadokolacja i nocleg. (5)
DZIEŃ 6 - 06.08 czwartek. Śniadanie. Przejazd do stolicy Grecji ATENY, zwiedzanie starożytnym szlakiem:
spotkanie z przewodnikiem lokalnym, wejście do nowoczesnego
muzeum przy Akropolu. Wejście na wzgórze AKROPOLU – wpisane na
listę UNESCO Teatr Irodion i Teatr Dionizosa. Wzgórze Areopagu – skad
przemawiał do Greków Sw. Paweł - Apostoł Narodów. Spacer po
najstarszej dzielnicy Aten. Starożytna agora grecka i rzymska. Odprawę
wart przy pomniku nieznanego żołnierza przed Parlamentem, świątynia
Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana,
Stadion Olimpijski - miejsce Igrzysk
Panatenajskich, uniwersytet ateński,
liceum Arystotelesa, Biblioteka
Narodowa. Tego dnia zamiast kolacji proponujemy folklorystyczny WIECZÓR
GRECKI w Atenach. Stara tawerna z tradycjami, przysmaki kuchni greckiej,
zabawa przy muzyce na żywo, nauka tańca Zorby, greckie wino, dla dzieci soki.
Późnym wieczorem (o północy) powrót do hotelu na nocleg. (6)
DZIEŃ 7 – 07.08 piątek. Śniadanie. Wypoczynek i rekreacja nad Morzem Egejskim lub przy basenie. Spacery po
okolicy. Obiadokolacja i nocleg. (7)

DZIEŃ 8 – 08.08 sobota. Śniadanie. Wyjazd na północ Grecji zwiedzając po drodze
TERMOPILE - Pomnik Króla Leonidasa - miejsce wielkiej bitwy pomiędzy Grekami
a Persami w 480r p.n.e. Gorące wrota – źródło termalne, przejedziemy malowniczą
doliną TEMPI – Tam zobaczymy źródła pięknej Afrodyty, Sanktuarium Św.
Paraskiewy, oraz magiczne źródełko Dafne, które według wierzeń pomaga w
leczeniu chorób wzroku. Przejazd do drugiego,
co do wielkości miasta w Grecji SALONIKI.
Zabytki miasta wpisane na listę UNESCO.
(spotkanie z przewodnikiem lokalnym) Spacer po mieście z uwzględnieniem
pozostałości greckich, chrześcijańskich i bizantyjskich zabytków, m. in.: Biała
Wieża, Rotunda, Łuk Galleriusza, kościół Św. Demetriusza, Agora grecka, plac
Arystotelesa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. (8)

DZIEŃ 9 – 09.08 niedziela. Śniadanie. Przejazd do Macedonii i zwiedzanie SKOPIE stolicy Macedonii nad rzeką Wardar. (spotkanie z przewodnikiem lokalnym) Zwiedzanie
Twierdzy Skopsko Kale, Starej Czarszii, meczetu Mustafa
Paszy oraz średniowiecznego mostu na rzece Wardar.
Zobaczymy monumentalne pomniki: Cyryla i Metodego. Króla macedońskiego Filipa II, oraz
jego syna Aleksandra macedońskiego na jego potężnym koniu Bucyfale.Zobaczymy też
dom i muzeum Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopie w 1910r. Przejazd do
hotelu w Serbii. Obiadokolacja i nocleg. (9)

DZIEŃ 10 - 10.08 poniedziałek. Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez Węgry, Słowację. Wjazd do
Polski, zakończenie wycieczki późnym wieczorem.

2000,00zł+60,00€

Cena od os

W cenie: Przejazd autokarem, opieka pilocka, przewodnicy lokalni, 2 noclegi w hotelu w Serbii, 7 noclegów w hotelach w Grecji,
9śniadań , 8 obiadokolacji + 1x WIECZÓR GRECKI - (30 Euro/os; dzieci 25Euro/os), ubezpieczenie bilety wstępu30Euro/os, zestaw słuchawkowy

*kalkulacja dla grupy 44osoby

