
GRECJA - ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

DZIEŃ 1: Spotkanie uczestników na lotnisku w Warszawie. Wylot z Warszawy do Aten. Przejazd do hotelu w okolicach nadmorskiej 
miejscowości Loutraki. Kolacja  Nocleg.  

DZIEŃ 2: Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę na Peloponez. Na początku postój nad KANAŁEM KORYNCKIM, następnie 
zwiedzanie ruin starożytnego  KORYNTU (Agora,  na której  przemawiał  św. Paweł, świątynia Apolla i studnia Peirene).  Przejazd do 
MYKEN i zwiedzanie ruin pałacu królewskiego oraz Skarbca Atruszy zwanego Grobem   Agamemnona. Przejazd do  EPIDAUROS i 
zwiedzanie słynnego z akustyki teatru antycznego. Powrót do hotelu. Kolacja Nocleg.

DZIEŃ    3  :  Po  śniadaniu  wyjazd  do  klasztoru  błogosławionego  Łukasza  (XI-XII  w.)  następnie  przez  masyw  Parnasu  do  DELF, 
zwiedzanie: sanktuarium Apollina, miejsce, gdzie zasiadała na swym trójnogu Pytia,  najważniejsza wyrocznia w starożytnym świecie,  
Omfalos - pępek świata wg starożytnych,  znakomicie zrekonstruowany Skarbiec Ateńczyków, Święta Droga.  Przyjazd wieczorem na 
obiadokolację i nocleg do hotelu nad morzem na tzw. Riwierze Olimpijskiej. 

DZIEŃ 4  :   Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę do PHILLIPI i KAWALI. W Philippi św. Paweł ochrzcił pierwszą osobę na 
kontynencie  europejskim  –  św.  Lidię.  Zwiedzanie  tego  miejsca  oraz  ruin  starożytnego  miasta  i  więzienia,  w  którym  św.  Pawła  
przetrzymywano 2 dni. Następnie zwiedzanie miasta portowego KAWALA, do którego św. Paweł przypłynął podczas swej pierwszej  
podróży do Grecji. Przejazd do hotelu w okolicy Thessalonik. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę do SALONIK i WERII. W Salonikach zwiedzanie m. in. Górnego i Dolnego 
Miasta, Białej Wieży, Katedry św. Demetriusza, bazaru. Po południu przejazd do Werii (dawna Berea), gdzie św. Paweł przebywał kilka 
miesięcy i założył gminę chrześcijańską. Po drodze zwiedzanie kaplicy św. Paraskiewy znajdującej się w malowniczym wąwozie Tembi.  
Przejazd do hotelu w okolicy Kalambaki. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 6  :   Po śniadaniu zwiedzanie skał METEORY, gdzie znajdują się słynne klasztory na skałach tzw. METEORY pochodzące z XII-
XIVw. Następnie zwiedzanie 2 klasztorów i wizyta w pracowni ikon. Wyjazd do Aten, po drodze przystanek w Termopilach - miejscu 
słynnej bitwy pod TERMOPILAMI. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Aten.

DZIEŃ 7  :   Po śniadaniu zwiedzanie  ATEN: Akropol ze słynną świątynią Ateny (Partenon),  Areopag (miejsce spotkania św. Pawła z 
uczonymi ateńskimi), świątynie bizantyjskie, Parlament ze zmianą warty, spacer po dzielnicy Plaka stary stadion olimpijski i in. Uroczysta 
obiadokolacja w tawernie z folklorem greckim. Nocleg.

DZIEŃ 8: Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do Warszawy.

PROGRAM RAMOWY.KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.
Godziny lotów mogą ulegać zmianom.

Cena:   3690PLN  
Cena zawiera: przelot samolotem; transfery autokarem; zakwaterowanie w hotelach 2*/3* (pokoje 2osobowe); wyżywienie: 7 śniadań 
kontynentalnych i 7 kolacji; opiekę pilota-przewodnika; opiekę księdza; ubezpieczenie KL i NNW. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu ok. 70 EUR; napojów do obiadokolacji; wydatków osobistych; dodatkowego ubezpieczenia koszty 
rezygnacji; dopłaty do pokoju jednoosobowego. 
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