
BIURO PODRÓŻY PANTA TRAVEL – IWONA PANTAK 

 Office: 57 400 Sindos,  

Fil. Eterias 8B 

 GREECE 

 

GRECJA – RIWIERA OLIMPIJSKA 

WYCIECZKA SAMOLOTOWA 

 

Termin: 27.08 - 03.09  2023 

PROGRAM 

1 dzień –  wylot z Krakowa  7,45; przylot do Salonik 10.20 

transfer do hotelu, zakwaterowanie 

2 -7 dzień  – wypoczynek nad morzem, posiłki (śniadania i obiadokolacje) 

Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych 

8 dzień – transfer na lotnisko, wylot z Salonik 11,05; przylot do Krakowa 12,05 

 

Zakwaterowanie  

HOTEL na Riwierze Olimpijskiej 

Posiada pokoje 2 i 3 –osobowe (łóżka pojedyncze), wyposażone w TV-SAT, klimatyzację, 

łazienkę, balkon oraz lodówkę. Na terenie obiektu jest restauracja. W każdym pokoju dostęp do 

internetu. 

Wyżywienie -  śniadania  w formie bufetu, kolacje serwowane. Napoje do obiadokolacji 

dodatkowo płatne.   

 

CENA  50,00 zł  i 260,00 euro za pobyt (40 euro zaliczki i reszta na miejscu w hotelu) 

 obejmuje: 

 7 noclegów  

 7 śniadań i 7 obiadokolacji 

 transfer komfortowym autokarem  

 opiekę pilota  

 taksy klimatyczne 

 ubezpieczenie 

 organizacja wyjazdu 

 opieka lekarska 

CENA NIE OBEJMUJE BILETU NA SAMOLOT 

WAŻNA INFORMACJA: 
Opłata za klimatyzację (nieobowiązkowa)- 3 euro dziennie/pokój.  

Dodatkowe informacje: Zakup biletu samolotowego proszę potwierdzić osobiście lub telefonicznie wpłacając  40 

euro zaliczki na konto: AGROSALON Alicja Augustyn-Zielińska ul.Grochowska 24; 31-521 Kraków, nr 

konta mBank 94 1140 2004 0000 3002 3395 1904;  Kontakt: Alicja Augustyn-Zielińska  tel. 60335986 

Pomoc przy zakupie biletów na samolot przez internet oferują koordynatorzy CAS: 

1. Prądnik Czerwony, Anna, tel. 501 387 510 

2. Miechowity,  Alicja tel. 505 121239  

3. Podgórze, Svitlana, tel. 578 743 296 

4. Złoty Wiek, Katarzyna, tel. 571 399 555 
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PROGRAM WYCIECZEK 

fakultatywnych 

 

 

 

ATENY   65 € (czas trwania- od godz. 1.00 – 20.00)  
Zapraszamy Państwa na jednodniową wycieczkę do stolicy Grecji. Zobaczymy 

wszystkie najważniejsze atrakcje miasta. Po porannej wizycie w największym 

greckim porcie – Pireus dotrzemy do stadionu Kalimarmaro, czyli Stadionu 

Olimpijskiego, gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. 

Przejedziemy koło świątyni Zeusa Olimpijskiego - jednego z największych i 

najdłużej budowanych miejsc kultu Zeusa oraz obok Łuku Hadriana, który był 

granicą oddzielającą Ateny rzymskie od antycznego królestwa. Następnie 

zwiedzimy Akropol, gdzie zobaczymy: monumentalną bramę Propyleje, Partenon, 

Erechtejon. Następnie spacer przez  Areopag, miejsce sądu w starożytności, starożytną Agorę grecką, która 

począwszy od VI w. p.n.e. stanowiła ośrodek życia politycznego Aten i dalej przez ruiny agory rzymskiej z Wieżą 

Wiatrów. Zobaczymy ruiny Biblioteki Hadriana i Katedrę Ateńską. Na Placu Syntagma (Placu Konstytucji) 

obejrzymy zmianę warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w wykonaniu gwardzistów Evzoni ubranych w 

regionalne stroje. Wczesnym popołudniem opuszczamy Ateny. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Termopilach, 

gdzie miała miejsce słynna bitwa Greków, pod wodzą Leonidasa. 

Dodatkowo płatny wstęp na Akropol 20€, młodzież do lat 25-stu – za darmo, emeryci powyżej 65-tego roku 

życia- wstęp – 10euro 

 

METEORY –    30€ (czas trwania – od godz. 8,30 – 18,00) 
Nazwa „metéora” dosłownie oznacza „klasztory zawieszone w 

powietrzu”. Te nieurodzajne skały stały się schronieniem dla tysięcy 

ortodoksyjnych mnichów. Według legendy św. Atanazy, założyciel 

Wielkiego Meteoru, wzniósł się na szczyt skały na grzbiecie orła i w 

ten sposób powstał pierwszy klasztor. Meteory są niewątpliwie jedną z 

największych atrakcji Grecji. Niesamowity widok i zwiedzanie 

tajemniczych klasztorów zawieszonych między ziemią a niebem z 

pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Podczas wycieczki 

będzie również okazja odwiedzić przepiękną dolinę Tembi z wykutym w 

skale, prawosławnym kościółkiem św. Paraskiewi oraz zaczerpnąć 

wody ze źródła bogini piękna i miłości – Afrodyty. 

Dodatkowo płatny wstęp do klasztoru 3 €, nie dotyczy dzieci do lat 12-stu 
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SKIATHOS –   45 euro  

(czas trwania – od godz. 6,00 – 22,00) 
 

 

 

Niepowtarzalna okazja poznania jednej z wysp archipelagu Sporad - 

Skiathos, której atrakcją są wspaniałe plaże. Wycieczkę rozpoczyna 

przejazd na półwysep Pilion, nazywany letnią rezydencją bogów 

olimpijskich. Droga wiedzie do portu w Achillio, malowniczego 

miasteczka położonego nad brzegiem Zatoki Pagasatyckiej. Rejs statkiem 

to wiele niezapomnianych wrażeń podczas zabawy na pokładzie, 

połączonej z nauką najpopularniejszych tańców greckich – zorby i syrtaki. 

Po przybyciu do portu na Skiathos, wyprawa z przewodnikiem na punkt 

widokowy. Następnie czas wolny na spacery uliczkami miasta, gdzie 

liczne tawerny oferują typowe potrawy greckiej kuchni. Dalszy rejs w stronę plaży Koukounaries, gdzie będzie 

czas na relaks, kąpiele wodne i słoneczne. Plaża ta jest najbardziej znaną spośród sześćdziesięciu plaż wyspy i 

uchodzi za najpiękniejszą w całej Grecji. Jest ona szczególna ze względu na piasek, który w przepiękny sposób 

odbija promienie słoneczne za sprawą zawartej w nim miki. Rejs powrotny to również zabawa i liczne atrakcje na 

pokładzie w rytmie dobrej muzyki i degustacją Metaxy. 

 

WIECZÓR GRECKI  - 22€ 

(czas trwania – od godz. 20,30 – 24,00) 
 

 

Spotkanie z grecką kulturą, kuchnią, tańcem i muzyką. Przy kolacji złożonej 

z greckich potraw i orzeźwiającego wina będziemy podziwiali popisy 

zespołu folklorystycznego, który przedstawi tańce z całego kraju, zarówno z 

kontynentu jak i wysp. Oczywiście będzie okazja nauczenia się Zorby, 

legendarnego tańca, ukazującego duszę Greka, symbolu tego kraju, uwielbianego przez turystów z całego świata. 

 

OLIMP –    20 € (czas trwania – od godz. 9,30 – 15,00) 
 

Spędzając wakacje u podnóża Olimpu, siedziby starożytnych bogów, nie 

można przegapić okazji spaceru ścieżkami, którymi kiedyś przechadzał się 

Zeus wraz z pozostałymi greckimi bogami. Podczas wycieczki zwiedzić 

można park narodowy na terenie masywu góry Olimp. Park od 1917 roku 

znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO i objęty 

jest całkowitą ochroną biosfery. Głównym punktem wycieczki jest położone 

u podnóża Olimpu miasteczko Litochoro, z którego rozpoczniemy spacer 

jednym z najładniejszych szlaków – Kanionem rzeki Enipeas. Zwiedzimy 

również malowniczo położony klasztor św. Dionizosa, po czym udamy się 

do historycznego Zamku Platamonas, skąd rozciąga się cudowny widok na 

morze i góry. Na zakończenie udamy się do Paleos Pantaleimonas - 

górskiego miasteczka, w którym czas się zatrzymał. Kamienna zabudowa miasta, wąskie uliczki, przepiękne widoki 

i świeże górskie powietrze pozwolą nam bliżej poznać klimat prawdziwej Grecji. 
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SALONIKI 30 € (czas trwania- od godz. 9.00 – 17.00)  

 
Zapraszamy na jednodniową wycieczkę do nieoficjalnej „stolicy północnej 

Grecji”. Miasto zostało założone w 316 r. p.n.e. przez króla Kasandrosa i 

nazwane imieniem jego żony Thessaloniki. Przez wieki jego charakter 

kreowali Grecy, Turcy, Bułgarzy i… Wenecjanie. Dziś Saloniki to drugie 

co do wielkości miasto Grecji i port łączący Europę z krajami Wschodu, 

ważny ośrodek naukowo-akademicki i centrum kongresowe.  Podczas 

zwiedzania zobaczymy  Bazylikę św. Demetriusza, Łuk Galeriusza, Rotondę, kościół św. Zofii,  Białą Wieżę, 

pomnik Aleksandra Wielkiego. W czasie wolnym można zrobić zakupy lub udać się na rejs po Zatoce Termajskiej 

(dodatkowo płatne).  
 

 

We współpracy :  

 

BP AGROSALON ALICJA AUGUSTYN-ZIELIŃSKA 
ul.Grochowska 24 ; 31-521 Kraków, NIP 676-100-91-18 
tel.603 359 864;email: biuroagrosalon@gmail.com 
nr konta : mBank mBank 94 1140 2004 0000 3002 3395 1904 
 
 

 

 

      Fundacja HiTA, ul. Grochowska 24; 31-521 Kraków 
  Nr konta bankowego  45 1140 2004 0000 3402 7588 1616 
 Tel.505 121 239; email:fundacjahita@gmail.com  

KRS 0000576770 REGON 362545207; NIP 6751524072 
 


