
GRECJA
      WYCIECZKA i WYPOCZYNEK 

Republika Grecka,

Ellenikí Dimokratía,

pa stwo w po udniowej

cz ci kontynentu

europejskiego. Zajmuje znaczny obszar Pó wyspu

Ba ka skiego oraz ponad 100 wysp na Morzu Egejskim i 

Jo skim, z których najwi ksze to: Kreta, Eubea, Cyklady,

Sporady Pó nocne i Po udniowe, Wyspy Jo skie. Graniczy

na pó nocy z Albani , Macedoni , Bu gari  i Turcj . Granice

morskie wyznaczaj  od wschodu Morze Egejskie, od

po udnia Morze ródziemne, od zachodu Morze Jo skie.

Zosta a podzielona administracyjnie na 10 obwodów. Stolica

tego pa stwa to Ateny Athine).

Wi ksze miasta to: Saloniki,

Pireus, Patras, Larisa i Iraklion

(Kandia). J zykiem urz dowym

jest grecki. Walut  narodow  jest

drachma, która dzieli si  na 100

lepta.

CENA: 1960z .
TERMIN:26.07.– 04.08.

 2012r. 

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie: w hotelach*** (pokoje 2 i 3 – osobowe
z azienk ) – 8 noclegów w Grecji ; 
Wy ywienie wg programu tj. 8 niada  i 8 obiadokolacji
w Grecji,
Opiek  licencjonowanego pilota
Przewodnika w j zyku polskim w Atenach i Peloponezie 
Ubezpieczenie NNW 5000PLN i KL 10000 USD
Przejazd zachodnim autokarem (klimatyzacja, barek, video,
WC).

UWAGA! Na bilety wst pu nale y przeznaczy ok. 70 €. 
Poszczególne punkty programu mog  ulec zamianie b d
przesuni ciu w zale no ci od okoliczno ci.
Kalkulacja imprezy przy kursie – 4,00 EURO i minimum 
40 osób.

RAMOWY PROGRAM:
1 dzie  – Wyjazd z miejsca zbiórki w godz. porannych. Przejazd

przez S owacj , W gry, do Serbii. Przyjazd do Nov Sad lub Nis. 

Zakwaterowanie w hotelu ***, obiadokolacja i nocleg (1) 

2 dzie ; Sniadanie. Przejazd przez

Serbie –Macedoni  do Grecji – Rywiera

Olimpijska, okolice Thessalonik

Zakwaterowanie w hotelu,

obiadokolacja, nocleg.

3 dzie  – niadanie, po drodze

METEORY–zwiedzanie wisz cych klasztorów wybudowanych na 

skalnych szczytach, przejazd do miejscowo ci LOUTRAKI,

zakwaterowanie w Hotelu *** obiadokolacja,  nocleg.

4 dzie  – niadanie. Zwiedzanie ATEN: Akropol, uk Hadriana,

Stadion Olimpijski, zmiana warty pod Parlamentem, Grób 

Nieznanego o nierza. Zwiedzanie b dzie zako czone spacerkiem

po ate skiej starówce PLAKA z labiryntem malowniczych uliczek 

pe nych sklepików, kawiarenek i restauracji. Obiadokolacja 

w Tavernie na PLACE z muzyk   i folklorem greckim (specja y

kuchni greckiej, bogaty program artystyczny i pokazy ta ca

greckiego. Nocleg.

5 dzie  – niadanie. Czas do dyspozycji uczestników – pla owanie

– wypoczynek. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzie  – niadanie. Wycieczka ca odniowa na ARGOLIDE

(Mykeny, Epidavros, Nafplio) po drodze postój w punkcie

widokowym nad KANA EM KORYNCKIM. Wieczorem powrót 

do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzie  – niadanie. Czas do dyspozycji uczestników /mo liwo

zorganizowania rejsu statkiem/, pla owanie, zabawa wieczorna

 w formie disco - Zorba ,  obiadokolacja , nocleg

8 dzie  – niadanie. Wyjazd z hotelu – po drodze zwiedzanie
DELF – staro ytnej Grecji.
Zakwaterowanie na Riwierze Olimpijskiej Hotel ***,obiadokolacja

9 dzie - niadanie, Wykwaterowanie z hotelu . Jazda non stop. 

10 dzie -Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Organizator:  ALMA-TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. 
 ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax .15 823 57 65 


