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GRECJA  

TORUŃ – BERLIN TEGEL – SALONIKI – KALAMBAKA – METEORY – DELFY - ATENY - KANAŁ KORYNCKI – 

SOUNION -EPIDAUROS - MYKENY - KORYNT -  MISTRA - PŁW. MANI - JASKINIE PYARGOS DIROU – VATHEIA 

- WĄWÓZ LOUSIOS - DIMITSANA - DIAKOFTON - KALABRYTA - KORFU - IGUMENITSA - METSOVA – 

SALONIKI – BERLIN - TORUŃ 
Dzień 1  (16.09-2013) 

Zbiórka uczestników na ul. BaŜyńskich parking przy kościele Chrystusa Króla. Transfer na lotnisko w 
Berlinie.  
Dzień 2 

Odprawa na lotnisku Tegel w Berlinie i  wylot samolotem AirBerlin do Salonik. Po przylocie do Salonik 
autokarowy przejazd pozwalający poznać miasto. Przejazd autokarem do Kalambaki, gdzie 
zakwaterowanie w hotelu. Następnie wizyta w pracowni tradycyjnego wyrobu ikon, gdzie poznamy 
proces ich powstawania. MoŜliwość zakupu ikon jak i innych pamiątek greckich. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3 

Śniadanie. Przejazd do Meteorów. Znajduje się tu zespół zbudowanych w XIV wieku klasztorów w 
Tesalii po wschodniej stronie gór Pindos. Z dna doliny wyrastają w górę pionowe potęŜne wieŜe skalne 
na wysokość do 650 m n.p.m., do których kiedyś moŜna się było dostać za pomocą lin i siatek. 
Zwiedzimy dwa z sześciu prawosławnych, średniowiecznych wiszących klasztorów, klasztor męski – 
wielki Meteoron załoŜony w 1336 roku przez św. Atanazego z pięknymi freskami i ikonostasem oraz 
klasztor Ŝeński Agios Stefanos załoŜony w XIV wieku.  Przejazd na obiadokolację i nocleg w  okolice 
Delf.  Wymagane skromne stroje Pań (długie spódnice) i Panów (spodnie) itp. 

Dzień 4  

Śniadanie. Zwiedzanie staroŜytnych Delf. Zobaczymy sanktuarium Apolla w Adytonie, mieście w którym 
Pytia przepowiadała przyszłość – centrum świata staroŜytnego. W muzeum w Delfach podziwiać 
będziemy bezcenne dzieła świata antycznego. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Aten lub okolic. W 
Atenach kolejką linowo szynową udamy się na wzgórze Lykavittos, by podziwiać panoramę greckiej 
stolicy i Pireusu. Wieczorny spacer po mieście w rejonie Placu Syndagma.  Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 5 

Śniadanie. Zwiedzanie Aten. Zobaczymy tu m.in. Akropol – staroŜytny ośrodek kultu religijnego, 
Partenon –dorycką świątynię poświęconą Atenie,  Erechtejon, Areopag, Agorę, świątynię Zeusa, 
stadion ateński – miejsce pierwszych igrzysk olimpijskich, zmianę warty przed parlamentem i inne. 
Udamy się do Muzeum Archeologicznego z unikalną kolekcją sztuki mykeńskiej oraz sztuki cykladzkiej, 
wspaniałe posągi z lat 460-450 p.n.e. Czas wolny w najstarszej dzielnicy ateńskiej – Plaka. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
Dzień 6 

Śniadanie, przejazd na przylądek Sounion a następnie w okolice Kanału Korynckiego, który oddziela 
półwysep Peloponez od reszty Grecji. Krótki postój. Dalszy przejazd do Epidauros, w którym 
zobaczymy antyczny teatr z IV wieku – wspaniałe dzieło Pilokleta Młodszego, mogący pomieścić 14 
tysięcy widzów. Zwiedzimy równieŜ ruiny sanktuarium boga medycyny staroŜytnych Greków – 
Asklepiosa oraz muzeum sztuki lekarskiej z receptami kuracji i narzędziami medyków. Przejazd  do 
Myken – kolebki jednej z najstarszych cywilizacji. Następnie udamy się do StaroŜytnego Koryntu. 
Zwiedzanie pozostałości doryckiej świątyni Apollina i ruin staroŜytnego miasta. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg. 
Dzień 7  

Śniadanie. Przejazd do bizantyjskiej Mistry, której część leŜy w ruinach. Składa się z  miasta dolnego i 
górnego. Zobaczymy klasztory, kościoły, pałace i domy przy wąskich krętych uliczkach. Szczególnie 
zainteresuje nas Kościół św. Zofii. Przejazd na południową część półwyspu Mani. Udamy się do jaskiń 
Pyrgos Dirou,  największego i najciekawszego zespołu podziemnych jaskiń w Grecji. Czas wolny na 
półwyspie. Przejazd do miejscowości Vatheia jednej z najbardziej malowniczo połoŜonych wiosek w 
pobliŜu Gerolimenas. Roztacza się tu piękny widok na Przylądek Matapan a domy wieŜowe tworzą 
zespół odzwierciedlający dzieje miejscowego budownictwa. Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
Dzień 8 
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Śniadanie. Udamy się w okolice wąwozu Lousios, który w najwęŜszym i najbardziej niezwykłym odcinku 
ma prawie 300 m głębokości. Do skalistych stromych zboczy wąwozu przylegają średniowieczne 
klasztory i kościoły. Udamy się w pobliŜe XI wiecznego klasztoru Moni Agiou Ioannou Prodromou  
ukrytego za palisadą na wschodnim zboczu. Jest najbardziej malowniczym miejscem wąwozu. Maleńki 
pokryty freskami kościół, kształtem dostosowany do lica skalnej ściany moŜe pomieścić zaledwie 
dwunastu Mnichów. Piesza wędrówka w okolicach wąwozu. Udamy się do miasteczka Dimitsana 
połoŜonego nad brzegami rzeki Lousios ze wspaniałymi widokami na całą dolinę. Powrót na 
obiadokolacje i nocleg. 
Dzień 9 

Śniadanie.  Przejazd z Diakofto do Kalawrity górską kolejką wąskotorową, częściowo zębatą, oferującą 
piękne widoki Peloponezu.  Przejazd do Igumenicy, rejs na Korfu, zakwaterowanie, czas wolny, 
obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 10 

Śniadanie. Całodniowa wycieczka szlakiem najwaŜniejszych i najpiękniejszych miejsc na wyspie Korfu. 
Wizyta w miejscowości Gastouri. Zobaczymy wspaniały pałac Achillion, który otaczają piękne ogrody z 
imponująca kolekcją rzeźb. Przejazd przez miasto Korfu do punktu widokowego Kanoni. Następnie 
przejazd na północno - zachodnie wybrzeŜe wyspy z jej najpiękniejszą „pięciopalczastą” zatoką 
Paleocastritsa. Zobaczymy klasztor i kościół Moni Thetokou. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 11 

Śniadanie. Czas wolny. Fakultatywnie morski rejs na niewielkie wyspy Paksos i Antipaksos, połoŜone 
blisko południowego wybrzeŜa. Przepływając zatoką Korfu będziemy podziwiać panoramę Starego Miasta 
pomiędzy dwiema weneckimi fortecami. Dalej popłyniemy na południe wzdłuŜ zachodniego wybrzeŜa 
wyspy Paksos podziwiając wspaniałe skaliste wybrzeŜa i piaszczyste plaŜe. Będziemy mijać morskie 
groty, zaszokuje nas idealna przejrzystość wody. Podczas postoju statku chętni będą mogli popływać w 
krystalicznie czystej wodzie. Powrót w kierunku Paksos, zielonej wyspy pokrytej cyprysami i drzewkami 
oliwnymi. Następnie udamy się do malowniczego portu w Gaios, podziwiając po drodze wyspy Panagia i 

Agiosnicolaos. W centrum Gaios spacer wąskimi uliczkami, moŜliwość skorzystania z greckiej kuchni w 
jednej z tradycyjnych greckich tawern. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
Dzień 12 

Śniadanie. Czas wolny w okolicy miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 13 

Śniadanie. Powrót promem do Grecji kontynentalnej. Z Igumenitsy piękną autostradą, wybudowaną w 
górach udamy się w kierunku Salonik.  W zaleŜności od czasu, jaki poświęcimy na przeprawę promową 
moŜliwy postój w Dodoni, gdzie największy amfiteatr grecki (po Eurypides) lub górskiej miejscowości 
Metsovo ( wspaniałe sery i wina ). Stamtąd piękną górską autostradą z tunelami  dojedziemy na 
lotnisko w Salonikach. Odprawa podróŜnych i wylot do Berlina liniami AirBerlin. Z lotniska Tegel przejazd 
autokarem do Torunia, gdzie zakończenie wycieczki. 
Termin:                                                Cena:  4000 zł 

ZAPEWNIAMY 
• przelot na trasie Berlin – Grecja – Berlin wraz z opłatami lotniskowymi, transport autokarem w 

Grecji 
• transfer na i z lotniska 
• 12 noclegów w hotelach ***/**** w pokojach 2-3 os.  
• 12 śniadań, 12 obiadokolacji, opiekę i informację turystyczną pilota, ubezpieczenie 

UWAGI 
• program jest ramowy i moŜe ulec drobnym zmianom, dokument niezbędny do podróŜy: dowód 

osobisty lub paszport 
• na bilety wstępów i inne wydatki związane z realizacją programu naleŜy przeznaczyć około 140 €  
 


