KANAŁ KORYNCKI I WYSPY GRECKIE
KATAKOLON
WYCIECZKA DO OLIMPI
ok. 4 h
osoba dorosła - 59 €
dziecko - 39 €
Przejazd autokarem ok. 40 minut do miejsca gdzie były organizowane pierwsze igrzyska
olimpijskie 776 r. p.n.e. W programie m.in. Sanktuarium Zeusa, gdzie wewnątrz mieści się jeden
z siedmiu cudów świata – posąg Zeusa dłuta Fidiasza. Ponadto świątynia Hery, tzw. Filipejon, czyli
świątynia

Filipa

II

Macedońskiego

oraz

budowle

administracji

sanktuarium.

Stanowisko

archeologiczne w Olimpii zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

SANTORINI
THIRA & OIA VILLAGE
ok. ½ dnia
osoba dorosła – 53 €
dziecko – 54 €
Miejscowości turystyczne oddalone od siebie niespełna 12 km. Thira to wyjątkowe miejsce, gdzie
można podziwiać strome, wielokolorowe klify, plaże wysypane czarnym żwirem, a przede
wszystkim przepiękna śnieżnobiała cykladzka architektura. Wieś Oia położona na szczycie
imponującego klifu, można podziwiać wspaniały widok na wulkan Palia i Nea Kameni i wyspę
Thirassia. Tradycyjna wioska z uroczymi domkami i wąskimi uliczkami. Miejscowość posiada wiele
atrakcji kulturalnych, m.in. Muzeum Morskie.

REJS WOKÓŁ AKTYWNEGO WULKANU
½ dnia
osoba dorosła -53 €
dziecko – 34 €
Rejs wokół aktywnego krateru Nea Kameni wysepki. Płyniemy wzdłuż osobliwych formacji
wulkanicznych gdzie czarne i białe skały doskonale współgrają z czerwonym kolorem lawy.
Poznajemy historię wulkanu oraz dowiadujemy się ostatnich zniszczeniach, które wulkan
spowodował na wyspie. Możliwość skorzystania z kąpieli w ciepłych źródłach. Oferta wycieczki
uzależniona jest od warunków pogodowych

STAMBUŁ
ATRAKCJE STAMBUŁU + LUNCH
ok. 8,5 h
osoba dorosła – 105 €
dziecko – 53 €
Zwiedzanie dawnej stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego. W programie m.in. kościół (muzeum) Hagia
Sofia, Błękitny Meczet, Pałac Sułtański, Topkapi Hipodrom. Możliwość zakupów na wielkim bazarze
– jednym z największych historycznych centrów handlowych.

SKARBY TURCJI
5,5 h
osoba dorosła ok. 57 €
dziecko – 38 €
Przejażdżka po stolicy i możliwość podziwiania największych skarbów tego miasta: m.in. centrum
biznesowe miasta – most Galata, Akwedukt w Valens, słynny Meczet Sulejmana, Hagia Sofia.

MYKONOS
ISLAND TOUR + APERITIF
ok. 3,5 h
osoba dorosła 47 €
dziecko – 29 €
Przejazd autokarem , gdzie panoramiczny widok ukazuje magię Mykonos. Po drodze można
zobaczyć piękne plaże Agios Ioannis, Ornos i Kalafatis po drodze do miejscowości Ano Mera. Duże
wrażenie robi spacer po wąskich, brukowanych uliczkach miasta, mijając eleganckie butiki, kluby
i zabytkową zabudowę. Domy budowane na morzu, z drewnianymi balkonami, które przypominają
architekturę budynków w Wenecji. W Louis Teoxenia Hotel, możliwość poczucia greckiego klimatu
greckiego przy greckim "meze".

ATENY
CITY TOUR + AKROPOL
ok. 4 h
osoba dorosła 62 €
dziecko – 41 €
Akropol – to wapienne wzgórze o wysokości 95 m. Był on ufortyfikowanym miejscem, na którym
już w czasach mykeńskich zbudowano cytadelę. W okresie późniejszym Akropol stał się miejscem
kultu. Świątynie zbudowane w okresie archaicznym zostały zniszczone podczas wojen perskich.
Podczas odbudowy zainicjowanej przez Peryklesa powstał tu kompleks świątyń: Partenon,
Erechtejon, Apteros, sanktuarium Artemidy Brauronia i Propyleje. Zniszczone rzeźby, elementy
starszych budowli zostały użyte przy poszerzaniu tarasu w kierunku południowym (odnaleziono je
podczas prac archeologicznych rozpoczętych w latach siedemdziesiątych 18 wieku w tzw.
"gruzowisku perskim"). Perykles odbudowę Akropolu powierzył Fidaszowi. W pracach uczestniczyli

także inni wielcy architekci greccy. W dalszej części zwiedzania: Grób Nieznanego Żołnierza,
Parlament i Panathinaikos Stadium, gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie w 1896 roku.
Następnie Omonia Square, centrum handlowe miasta.

ZABYTKOWA DZIELNICA PLAKA
ok. 4,5 h
osoba dorosła - 54 €
dziecko - 31 €
Zwiedzanie starej części miasta - zwanego Plaka – spacer po mieście gdzie można poznać jej
głównie deptaki z malowniczymi domami, sklepami i licznymi kawiarniami. Czas wolny.

MESYNA – SYCYLIA
TAORMINA
4,5 h
osoba dorosła – 53 €
dziecko – 34 €
Przejazd autokarem z do Taormina - ok. 50 km (czas przejazdu ok. 25 min). Po przyjeździe
rozpoczynamy

pieszą wycieczkę, podczas której można podziwiać (na zewnątrz) 15th-Century

Gothic Corvaja Pałac. Następnie zwiedzamy imponujący Greek Theatre, przebudowany w stylu
romańskim w 2 wieku naszej ery. Z górny przepiękny widok na Etnę, największy w Europie i wciąż
czynny wulkan. Czas wolny.

ETNA
4,5 h
osoba dorosła 52 €
dziecko – 33 €
Dwugodzinny przejazd autokarem do Etny - największy w Europie czynny wulkan. Możliwość
podziwiania przepięknych widoków, jak również największej atrakcji – krateru.
Uwaga: wycieczka jest uzależnione od warunków pogodowych

AJACCIO – KORSYKA
ŚLADAMI NAPOLEONA
3,5 h
osoba dorosła – 49 €
dziecko - 35 €
Ajaccio to miasto gdzie urodził się Napoleon Bonaparte, świadczą zaś o tym parki, hotele,
kawiarnie i pomniki, ale przede wszystkim pamiątki, jakie się zachowały po francuskim cesarzu.
Na Placu Marechal Foch stoi pomnik bohatera, który spogląda na port i zatokę. W Ratuszu Muzeum
poświęcone Napoleonowi, zaś niedaleko placu znajduje się dom Bonapartego. Kilka metrów dalej
przepiękna katedra św. Marii.

MARSYLIA – FRANCJA
PANORAMICZNY TOUR
4h
osoba dorosła – 47 €
dziecko – 30 €
Marsylia to miasto z długą historią, założone przez Greków około 600 roku p.n.e. Obok
wspaniałych plaż Marsylia słynie też z ogromnego portu – drugiego pod względem wielkości
w Europie. Warto zobaczyć kościół Église des Réformés oraz podziwiać panoramę miasta z katedry
Notre-Dame de la Garde.

AIX -EN PROVENCE
4h
osoba dorosła 49 €
dziecko – 31 €
Aix jest ważnym centrum edukacyjnym, siedzibą wydziałów prawa i literatury uniwersytetu Aix
Marseille. Kwartał miasta, gdzie są umieszczone szkoły i budynki uniwersytetu, jest porównywany
do Dzielnicy Łacińskiej Paryża. Od 1948 roku odbywa się w nim coroczny międzynarodowy festiwal
muzyczny. Znane też jako miejsce urodzenia i pracy malarza Paula Cezanne'a, siedziba muzeum
poświęconego malarzowi.

