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....Grecja to kombinacja nowoczesności i starożytności, 
która daje przybyszowi wrażenie,  
iż ciągle znajduje się pomiędzy fantazją a 
rzeczywistością. Jest tak do momentu, kiedy nie 
znajdzie połączenia dla tych dwóch światów, tzn. nie 
zrozumie, iż kraj ten do pewnego stopnia żyje 
przeszłością. 
Podczas tej niecodziennej wyprawy, poprzez którą 
chcielibyśmy poprowadzić Państwa-będziemy mieli 
okazję zbliżenia się  z tym niezwykłym krajem, 
odnajdując w nim ślady starożytnej cywilizacji i nie 
tylko....  
  
Grecki wieczór folklorystyczny – Fabryka wina Axaia 
Clauss – Święta Góra Athos i wiele innych atrakcji!! 
 
 

 
termin: 27.08.- 05.09.2011. 

 
 

Ramowy program imprezy 
 
1 DZIEŃ :  27.08.     POLSKA- WŁOCHY      
 
Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych; przejazd  przez Czechy, Austrię , dalej 
„autostradą słońca „ do Włoch . 
 
2 DZIEŃ :  28.08. ANCONA – PATRA ( rejs)    
         
 

Przyjazd do Ancony  w godzinach południowych; przejazd w kierunku 
portu; zaokrętowanie na promie ,przeprawa promowa do 
Grecji , do stolicy Peloponezu Patras;  nocleg na promie w 
kabinach 4 os.;  luksusowe promy  5 poziomowe, wyposażone 
m.in. w restauracje, kawiarnie, sklepy wolnocłowe, kącik do 
zabaw dla dzieci, taras widokowy  z basenem.  
Fakultatywnie: kolacja na promie ( ok. 11 EUR). 
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3 DZIEŃ: 29.08.   PATRA – MOST RIO- ANTIRIO- FABRYKA WINA ACHAIA CLAUSS    
 
 Przypłynięcie do Patry w godzinach południowych ; wyjazd  
w kierunku  miasta; po drodze zatrzymujemy się  przy jednym z 
największych na świecie , przepięknym moście nad morzem Rio Antirio, 
otwartym w roku olimpijskim 2004 ;  krótki postój , wejście na most- 
pamiątkowe zdjęcia; objazd centralnej części miasta Patra , z wizytą w 
najważniejszym zabytku  Patras - kościele św. Andrzeja (wybudowanym  na 

miejscy kaźni Apostoła), będącym największą świątynią całej Grecji; 
przejazd do fabryki wina  Achaia Clauss; w trakcie zwiedzania fabryki 
degustacja 5 gatunków win . Dla Naszych Turystów fabryka wina 
Achaia Clauss będzie oferowała również zakup wspaniałego wina w 
promocyjnych cenach.  
Przejazd w kierunku Koryntu; po drodze obiadokolacja w  tawernie w 
Starożytnym Koryncie; przejazd do uzdrowiska Loutraki na nocleg. 
 

4 DZIEŃ :  30.08.    EPIDAUROS- NAFPLIO –MYKENY 
 
 

 Śniadanie w hotelu , czas wolny w uzdrowisku ; około południa wyjazd 
w kierunku Epidauros- zwiedzanie najsłynniejszego starożytnego teatru 
o niepowtarzalnej akustyce; dalszy przejazd do Nafplio – pierwszej 
stolicy Grecji po odzyskaniu niepodległości od Turcji ; następnie do  
Myken. Zwiedzimy tutaj ruiny słynnego Akropolu Mykeńskiego, Bramę 
Lwic, Groby Kopułowe, Skarbiec Atreasów - "Grób Agamemnona", 
muzeum. Dalej kierujemy się w stronę ruin starożytnego Koryntu-
niegdyś największego miasta-państwa, centrum portowego i 

handlowego; obiadokolacja  w tawernie u stóp ruin Starożytnego Koryntu; nocleg . 
 
 
5 DZIEŃ  31.08. ODPOCZYNEK W UZDROWISKU LOUTRAKI  -   
STAROŻYTNY KORYNT 

 
Dzień przeznaczony na wypoczynek w LOUTRAKI- 
najstarszym  i najbardziej znanym uzdrowisku, a także 
najsławniejszym kurorcie współczesnej Grecji. Uzdrowisko 
rozciąga się malowniczo nad morzem u stóp wzgórz. Posiada 
dobrze zagospodarowane plaże, które otrzymały "niebieska 
flagę Europy", krystalicznie czystą wodę, tętniące życiem 
bulwary, kasyno i dyskoteki; znajdujący się w pobliżu 
miejscowości park wodny zapewnia szereg atrakcji nie tylko 
najmłodszym wczasowiczom. Loutraki słyną  

z gorących źródeł i najlepszych wód mineralnych w Grecji; spacer po 
okolicznym parku, degustacja wód mineralnych; wyjazd na „greckie zakupy”; 
wieczorem obiadokolacja w  tawernie Dionyssos u stóp ruin Starożytnego 
Koryntu z  winem. Nocleg w hotelu. 
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6 DZIEŃ :   01.09.  ATENY :     TERMOPILE 
 

 
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie; wyjazd w kierunku stolicy Grecji 
Aten, po drodze kró™ki postój przy Kanale Korynckim(pamiątkowe 
zdjęcia), przejazd i zwiedzanie stolicy Grecji: Akropol z Teatrem 
Dionizosa i Odeonu Herodesa Attyka , ruiny Świątyni Zeusa i Łuk 
Hadriana; dalszy przejazd do centrum miasta-po drodze: Biblioteka 
Narodowa, Uniwersytet, Akademia Nauk; przejeżdżając dalej poprzez 
Plac Omonia do ul. Akademias zobaczymy dawny Pałac Królewski (a 

obecną Rezydencję Prezydenta Grecji), Stadion Olimpijski, National Garden ; następnie  
przechodzimy w kierunku Placu Sindagma zatrzymując się na dłuższą chwilę przed gmachem 
Parlamentu, gdzie obejrzymy widowiskową zmianę warty  przy pomniku Nieznanego 
Żołnierza; dalej kierujemy się  w kierunku  Starego  Miasta Plaka z jego ciekawymi 
domami, licznymi sklepikami i tawernami o niepowtarzalnym  uroku ; czas wolny na 
zakup pamiątek  w dzielnicy Plaka; przejazd w kierunku centralnej Grecji, po drodze 
zatrzymujemy się w okolicach miasta Lamia , w pobliskich Termopilach przy pomniku  
Leonidasa, który wraz ze swoimi 300 - ma  Spartańczykami zapisał 2500 lat temu 
niepowtarzalne strony  w  historii Starożytnej Grecji oraz całego świata; dalszy 
przejazd w kierunku Riwiery Olimpijskiej na obiadokolację i nocleg. 
 
 
7 DZIEŃ :  02.09.   METEORY- DOLINA TEMPI 

 
Późne śniadanie, wyjazd  i zwiedzanie Meteorów - zachwycających 
"klasztorów zawieszonych w chmurach". Tak można powiedzieć, ponieważ 
zbudowane są na gigantycznie stromych, kilkuset metrowych skałach, 
które dzielą ogromne przepaście. Ten dziwny region wypełniony  
odkrytymi, gigantycznymi skałami w formie wież i wieżyczek pozostawia 
niezatarte wrażenie. To właśnie w tych klasztorach można zobaczyć 
wspaniałe ikony, freski a także bogatą bibliotekę. Zwiedzamy dwa 

klasztory (żeński i męski) oraz wytwórnię ikon. W drodze powrotnej krótki postój w Dolinie 
Tempi znajdującej się między skałami pasma Olimpu i Ossy, powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg . 
 
8 DZIEŃ :   03.09.    SALONIKI- REJS WOKÓŁ ŚW. GÓRY ATHOS 

 Wczesne śniadanie; wyjazd w kierunku  miasta Saloniki położonego na szczycie 
Zatoki Termaikos. Tutaj krótka przerwa przed  Białą Wieżą (symbol historyczny 
miasta). Następnie przejazd przez wschodnią część miasta, przez dzielnicę 
żydowską, dalej w kierunku półwyspu Chalkidiki  

do malowniczego portu Ormos Panagias, skąd odpłynie nasz 
statek rejsowy do autonomicznego okręgu góry Athos (Agion Oros) tzw. 
Republiki Mnichów. Statkiem płyniemy wzdłuż brzegu półwyspu, skąd mamy 
doskonały widok na klasztory znajdujące się na Świętej Górze Athos, gdzie od 
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ponad tysiąca lat żyją w nich mnisi wg niezmiennych zasad. Obecnie jest ok. 3000 mnichów 
(dawniej było ponad 60000) i żyją w 20 klasztorach.  

W trakcie rejsu jest ok. 2 godzinna przerwa w nadmorskim miasteczku Uranopolis - na 
zwiedzanie i kąpiel w kryształowych wodach okolicznego wybrzeża. 

„ dzień grecki na statku : na statku czeka na nas niezapomniana zabawa 
(program tancerzy przy żywej muzyce z poczęstunkiem i winem lub greckim 
ouzo). Dobrej zabawy☺☺☺☺. Po zakończeniu rejsu (około godz.17 stej) powrót do 
Salonik przez przepiękne wybrzeża półwyspu Chalkidiki. W Salonikach krótka 
przerwa w centrum ze zwiedzaniem Forum Romanum; Rotunda; powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 
9 DZIEŃ :  04.09.   VERGINA –   WYJAZD Z GRECJI    
   

Śniadanie, wylwaterowanie; wyjazd w kierunku 
Verginy,   pierwszej stolicy  Macedonii, gdzie zwiedzamy odkryte w 1978 r. 
grobowce królewskie Filipa II, jego żony i syna Aleksandra Wielkiego, znajdujące 
się w przepięknym muzeum usytuowanym pod ziemią, największym nekropolis 
starożytnej Grecji.; przejazd  w kierunku granicy greckiej , dalej przez Macedonię, 
Serbię .  
fakultatywnie : postój przed granicą na obiad ( ok. 7 EUR.) 

 
 
10 DZIEŃ :  05.09.   POWRÓT DO KRAJU      
Dalszy przejazd w kierunku Polski, trasa przez Węgry, Słowację, Czechy; przyjazd do Polski  
w późnych godzinach popołudniowych .Zakończenie wycieczki . 
 
Świadczenia: 
 
        -   Transport autokarem klasy zachodniej 

- 1 nocleg na promie w kabinie 4 osobowej  
- 3  noclegi  w hotelu**/*** w uzdrowisku Loutraki na Peloponezie 
       ( pokoje z pełnym węzłem sanitarnym) 
- 3 noclegi na Riwierze Olimpijskiej   (pokoje 2, 3 osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym)  
- 6 śniadań w trakcie pobytu 
- 6  obiadokolacji w trakcie pobytu  
- Bogaty program zwiedzania zgodnie z prezentowaną ofertą 
- Fabryka wina Axaia Clauss w Patrze z degustacją win 
- Rejs statkiem wokół Świętej Góry Athos z zabawą „ grecki dzień na statku” 
- Ubezpieczenie KL iASS 10000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 2000 EUR, BG 200 EUR 
- podatek VAT 
 

Cena  :  1579 zł  
 przy 45 osobach płatnych 
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Uwagi : 
 
1/ program ma charakter ramowy i z przyczyn niezależnych od biura kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.  
2/ Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłaty lokalnych przewodników należy 
przeznaczyć kwotę ok.44 EUR. na kolację  na promie ok. 11 EUR. 
 
3/ Pilot  nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów. 
4 / Świadczenia   rozpoczynają się obiadokolacją w Grecji w dniu przyjazdu , kończą 
śniadaniem  w dniu odjazdu . 
5/ Fakultatywnie obiad w drodze powrotnej do kraju : ok. 7 EUR/os. 
 
 
 
 
VIP wycieczki   z klimatem        

 

 

Organizator 
Vip Travel  Touroperator 
40-156  Katowice, Al.Korfantego 120/2 ; infolinia: 32/728.18.10. 

                            70-373 Szczecin, Boh. Warszawy 104/9;  tel.: 91. 488 61 62 
e-mail: ewelina@viptravel.com.pl, szczecin@viptravel.com.pl 
          www.viptravel.com.pl  koncesja nr 585    certyfikat  00.370.472 TU AXA 
 
 


