Grecja

od 1995

zł/os.* – przy grupie 22 uczestników + 2 osoby opieki

od 2195 zł/os.* – przy grupie 15 uczestników + 1 osoba opieki
*ceny imprez lotniczych z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych
kalkulujemy indywidualnie dla każdej grupy.

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku, wylot godz. 10:45. Przylot do Salonik o 14:00, transfer do Paralii,
zakwaterowanie, spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie, całodzienna wycieczka do Salonik: zwane Perłą Bizancjum, są drugim co do wielkości
miastem w Grecji, stolicą regionu Macedonia oraz oficjalną współstolicą Grecji. Niepowtarzalna
okazja zapoznania się z wielowiekowym przekrojem historycznym uwiecznionym w unikalnych
zabytkach, zwiedzanie: m.in. symbol miasta Biała Wieża, kościół św. Dymitrisa, patrona Salonik.
Czas wolny na spacer i zakupy, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3. Dzień:
Śniadanie, wycieczka do Aten: „serce Grecji” – jedno z najbardziej znanych miast świata
antycznego, którego symbol – Akropol z Partenonem uważany jest za wzór klasycznej
architektury. U stóp Akropolu historyczne wzgórza: Areopag, Pnyks i Wzgórze Filopaposa. Spacer
po Atenach prowadzi również przez ważne miejsce z czasów starożytnych – Agorę Grecką,
Rzymską z Wieżą Wiatrów, następnie przez Plakę, najstarszą dzielnicę stolicy, gdzie można
odpocząć, zrobić zakupy. Ateny to również miejsce, gdzie rozegrały się I Nowożytne Igrzyska
Olimpijskie na stadionie Kalimarmaro, który również zobaczymy, a także Parlament wraz ze
zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W drodze powrotnej postój w Termopilach,
gdzie miała miejsce słynna bitwa w starożytności między Grekami a Persami, obiadokolacja,
nocleg.

Organizator:
Biuro Podróży GRELAND TOUR
70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.nartywalpach.com.pl, www.wycieczki.szczecin.pl

4. Dzień:
Śniadanie, odpoczynek nad morzem, korzystanie z zaplecza hotelowego, obiadokolacja, nocleg.

5. Dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, wylot 16:30, przylot do Polski o 17:45.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (wyloty z Warszawy),
Transfer lotnisko – Paralia – lotnisko,
zakwaterowanie w hotelu 3* w Paralii, w pokojach 2-3 osobowych,
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje (napoje płatne dodatkowo),
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
całodniowe wycieczki do Aten oraz Salonik,
opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Bilety wstępu oraz przewodnicy miejscowi ok. 30 Euro/os.
Dodatkowe wycieczki:
Meteory – 25 Euro/os.
Olimp – 20 Euro/os.
Athos – 35 Euro/os.
Waterland 30 Euro/os.
Skiathos 35 Euro/os.

Organizator:
Biuro Podróży GRELAND TOUR
70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.nartywalpach.com.pl, www.wycieczki.szczecin.pl

