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GGRREECCJJAA  ––  99  ddnnii  
RIWIERA OLIMPIJSKA – ATENY – METEORY – REJS NA WYSPĘ SKIATHOS 

 

1 dzień 
 

Wcześnie rano wyjazd w kierunku Grecji. Całodzienny przejazd przez Polskę i Słowację. 

Wieczorem przyjazd do Budapesztu. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu ***  

(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). 
 

2 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie całodzienne zwiedzanie Budapesztu 

(program realizowany komunikacją miejską): najstarsza część miasta na Wzgórzu 

Zamkowym – siedziba węgierskich władców, Kościół Macieja - miejsce koronacji i ślubów 

królów węgierskich, Baszta Rybacka – jeden z najbardziej znanych zabytków Budapesztu. 

Przejście pięknym Mostem Łańcuchowym na drugi brzeg Dunaju. Spacer ulicą Vaci - 

głównym deptakiem miasta. Po południu zwiedzanie najważniejszych zabytków Pesztu: 

Dzielnica Rządowa z Parlamentem wzorowanym na gmachu parlamentu londyńskiego; 

Bazylika św. Stefana - największa świątynia Budapesztu, w której przechowywana jest 

najważniejsza relikwia Węgrów – dłoń króla św. Stefana. Około 18:00 wyjazd  

z Budapesztu. Przejazd nocny przez Serbię i Macedonie. 
 

3 dzień 
 

Około południa przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie w hotelu ***  

w miejscowości wypoczynkowej nad morzem Egejskim (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym), wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 
 

4 dzień 
 

Po śniadaniu wycieczka autokarowa do Meteorów (zwiedzanie fantastycznych 

prawosławnych klasztorów (monastyrów) zbudowanych przez mnichów na 

niedostępnych skałach. W sumie wybudowano 24 klasztory - każdy na innej skale. 

Początkowo wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były 

na linach. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich 

wygody wybudowano schody i pomosty). Po południu powrót do hotelu, 

wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 
 

5 dzień 
 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę autokarową do Aten  

(Akropol, zwiedzanie: Propyleje - monumentalne wejście na święte wzgórze, światynia 

Nike Apteros, ruiny Partenonu - głównej świątyni poświęconej Atenie, odeon 

Herodesa Attyka, teatr Dionizosa, Erechtejon z Kariatydami, panorama Aten; spacer  

po położonej u stóp Akropolu dzielnicy Plaka - starej dzielnicy miasta z licznymi 

tawernami, sklepikami, Plac Syntagma – zmiana warty przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza, itp.). Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

6 dzień 
 

Po śniadaniu wyjazd na całodzienny rejs morski na Wyspę Skiathos (zielona wyspa  

z archipelagu Sporad, liczne zatoczki, wysepki oraz cudowne plaże. Główne miasto 

wyspy jest malowniczą i pełną uroku miejscowością z domami krytymi czerwoną 

dachówką i labiryntem brukowanych uliczek. Wznosi się na dwóch małych 

wzgórzach, na których dominują duże XIX-wieczne kościoły). Wieczorem powrót  

do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

7 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie hotelu, wypoczynek na plaży, ostatnie zakupy. Wieczorem 

wyjazd w drogę powrotną. Przejazd nocny przez Macedonię i Serbię. 
 

8 dzień 
 

Całodzienny przejazd przez Serbię i Węgry. Około 17:00 przyjazd do Budapesztu. 

Zakwaterowanie i nocleg w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym). 
 

9 dzień 
 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd w dalszą drogę, całodzienny przejazd przez Słowację  

i Polskę. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 
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Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi i podatki, 

• 2 noclegi ze śniadaniami w drodze do i z Grecji (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 

• 4 noclegi w hotelu *** na Riwierze Olimpijskiej (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 

• wyżywienie w trakcie pobytu w Grecji w restauracji hotelowej: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 

• opiekę pilota/przewodnika wycieczki na całej trasie, 

• usługi przewodnika w Atenach, 

• ubezpieczenie KL + NNW "WARTA". 

• podatek VAT. 

 

 

Cena nie obejmuje: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem na Skiathos oraz ewentualnych biletów  

komunikacji miejskie w Budapeszcie – ok. 60 euro 

 

 

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system oprowadzania, umożliwiający klientowi wygodny 

sposób zwiedzania – koszt 45 zł/os. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

• wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy,  

• uczestnicy wyjazdu muszą być przygotowani finansowo na wyżywienie w trakcie podróży (do i z Grecji) lub istnieje możliwość 

zamówienia dodatkowych posiłków dla całej grupy. 

• istnieje możliwość wydłużenia pobytu w Grecji o dowolną ilość dni – każdy dodatkowy dzień + 190 zł/os. 
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OSÓB CENA 

45 i więcej 1.800,- 

40 – 44 1.770,- 

35 – 39 1.930,- 

30 – 34  2.130,- 

 

 


