
GRECJA 2017 

31.07.2017 – 14.08.2017 
 

Meteory, Delfy, Ateny, Kanał Koryncki, Tolo, Napflio, Epidauros, Mykeny, 
rejs promem Anek Lines z Patry do Ankony, San Marino,  

Wenecja z wyspami Murano i Burano. 

 

PROGRAM WYJAZDU 
1 dzień                

Wyjazd z Lublina o godzinie 22:00. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry do Serbii. 

2 dzień             

Dojazd do hotelu w okolicy Niszu. Obiadokolacja, 1 nocleg. 

3 dzień                     

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Kalambaki. Przejazd przez Serbię i Macedonię do Grecji. Po drodze 
„Źródełko Afrodyty” - Według mitologii to właśnie tu kąpała się Afrodyta przed spotkaniami z 
Adonisem. Podobno woda stąd przywraca młodość i zapewnia szczęście w miłości. Dojazd do 
Kalambaki. Obiadokolacja, 2 nocleg. 

4 dzień                    

Śniadanie. Zwiedzanie Meteorów – zespół prawosławnych monastyrów wybudowanych na szczytach 
skał osiągających wysokość ponad 500 metrów. Przejazd do Delf. Zwiedzanie Delf – wykopaliska 
archeologiczne prastarego miasta i świątyni Apollina – cel starożytnych pielgrzymek do wyroczni: Pyti. 
Dojazd do hotelu. Obiadokolacja, 3 nocleg. 

5 dzień                    

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Tolo. Po drodze zwiedzanie Aten – Akropol, Stadion Panateński, 
ceremonia zmiany warty przed Parlamentem. Dojazd do hotelu w Tolo (Hotel Apollon). Po drodze 
postój nad Kanałem Korynckim. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 4 nocleg. 

6 dzień            

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Egejskim. Obiadokolacja, 5 nocleg. 

7 dzień            

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Egejskim. Wieczorna wycieczka do Napflio – 
pierwszej stolicy nowożytnej Gracji, obecnie popularny kurort nadmorski. Powrót do Tolo. 
Obiadokolacja, 6 nocleg. 

8 dzień  

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Egejskim. Obiadokolacja, 7 nocleg. 

9 dzień            

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Egejskim. Wycieczka do Epidavros i Myken. 
Epidavros - najsłynniejsze w świecie antycznym sanktuarium Asklepiosa z wspaniale zachowanym 
amfiteatrem mieszczącym do 14 tys. widzów. Mykeny - według mitologii greckiej wielki gród na 
Peloponezie, rządzony przez takich władców, jak Perseusz czy Agamemnon, którego grobowiec 
zachował się do dnia dzisiejszego. Powrót do Tolo. Obiadokolacja, 8 nocleg. 

10 dzień           

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Egejskim. Obiadokolacja, 9 nocleg. 

11 dzień       

Śniadanie. Wykwaterowanie. Dojazd na prom z Party do Ankony we Włoszech. 22 godzinny rejs po 
Adriatyku promem linii Anek Lines. Podczas podróży promem fotele lotnicze. Na promie znajdują się 
m. in. sklepy, restauracje, kasyno, basen, dyskoteka. 

12 dzień   

Dopłynięcie do Ankony. Przejazd i zwiedzanie San Marino, jednej z dwóch europejskich enklaw, 
ostatniego włoskiego państwa-miasta. Dojazd na nocleg w okolicy Wenecji. Obiadokolacja, 10 nocleg. 

13 dzień      

Śniadanie. Zwiedzanie wysp laguny weneckiej: Murano (grupa siedmiu małych wysp, słynąca z 
produkcji wspaniałego szkła) i Burano (słynąca z malowniczych, kolorowych domków oraz produkcji 
pięknych koronek). Zwiedzanie Wenecji: Most Westchnień, Pałac Dożów, Campanilla, Plac i Katedra 
św. Marka. Czas wolny na Placu ś. Marka. Dojazd do hotelu w okolicy Udine. Obiadokolacja, 11 nocleg. 

14 dzień   

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Austrię i Czechy. 

15 dzień   

Dojazd do Lublina około godziny 03:00. 
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Cena zawiera: 
 Przejazd autokarem klasy LUX, napoje gorące bez dodatkowych opłat 
 11 noclegów w hotelach **/*** w pokojach 2 lub 3 osobowych (1 w 

Serbii, 1 w Kalambace, 1 w Delfach, 6 w Tolo, 1 w okolicy Wenecji, 1 
w okolicy Udine), 11 śniadań, 11 obiadokolacji 

 Ubezpieczenie NNW, KL i bagażu 
 Opieka przewodnika/pilota podczas całego wyjazdu 
 Rejs promem linii Anek Lines z Patry do Ankony (fotele lotnicze w 

cenie) 
 

Cena nie zawiera:  
 Kosztów związanych ze zwiedzaniem (bilety wstępu: Meteory, 

Delfy, Akropol, Mykeny, Epidauros, rejs w Wenecji) – ok. 70€ 

osoby dorosłe, ok. 35€ młodzież do lat 18 

 Dopłaty do pokoju jednoosobowego + 140€ 

 Dopłaty do miejsca w kajucie 4 osobowej podczas rejsu Ankona 

- Patra (kajuta bez okna, z łazienką) + 20€ 

 Zniżki do pokoju 3 os. (łóżko małżeńskie + 1 łóżko dodatkowe) 

- 30€/os

 

Cena: 

375 € + 1000 zł 
 

TOLO 
Tolo to niewielka, malownicza miejscowość turystyczna leżąca na wschodnim wybrzeżu Peloponezu. Miasteczko 
położone jest w samym sercu zatoki Argolidzkiej nad morzem Egejskim. Tolo jest celem podróży turystów 
ceniących sobie spokój, wspaniałą grecką pogodę i piękną plażę z gorącym, złocistym piaskiem. Dzięki 
położeniu w zatoce, woda w morzu jest spokojna, niezwykle ciepła (jej temperatura w sierpniu dochodzi do 
25°C) i krystalicznie czysta. Miasteczko posiada szeroką, piaszczystą plażę, nieopodal której znajdują się 
strzeliste skały wpadające wprost do morza, co jest szczególnie atrakcyjne dla amatorów nurkowania. Nie 
brakuje tu innych atrakcji w postaci miłych restauracji, barów, dyskotek, czy chociażby supermarketów. Za 
niewielką opłatą można też wypożyczyć kilku osobową motorówkę i udać się w przyjemny rejs po wysepkach 
oddalonych o kilkaset metrów od brzegu – Koronisi z małym kościółkiem na szczycie oraz Romvi – Daskalio, zwaną 
potocznie „piersiami Afrodyty”. W Tolo znajduje się też niewielki port, skąd chętni mogą wykupić rejs statkiem 
wycieczkowym na pobliskie wyspy – Hydrę i Spetses. 

 

HOTEL APOLLON – www.minoanhotels.gr/en/apollon-hotel 
Hotel Apollon położony jest w centrum Tolo, w miejscu oddalonym od morza o jedyne 50m (oraz ok. 8 min spacerem od głównej plaży Tolo). 
Hotel oferuje zakwaterowanie w odnowionych pokojach z nowoczesnym wykończeniem. Każdy pokój wyposażony jest w balkon, łazienkę, 
klimatyzację, płaski telewizor z telewizją satelitarną, mini bar, sejf, telefon, suszarkę. W hotelu dostępny jest bezprzewodowy Internet. Do 
dyspozycji goście mają duży basen z leżakami słonecznymi. W budynku znajduje się restauracja oraz bar. Śniadania i obiadokolacje serwowane są 
w postaci bufetu. 

 

UWAGA! 

Grupa będzie zakwaterowana w hotelu Apollon w Tolo w pokojach z widokiem na morze/basen lub z widokiem na ogród. Ilość pokoi z widokiem 
na morze/basen jest ograniczona. O możliwości zakwaterowania w pokoju z widokiem na morze/basen decyduje kolejność wpłat zaliczek. 

 

KONTAKT: 

Tel: 535510068, 607400819 

Email: info@turtur.pl 


