
Ateny-Tolo-Nafplio-Ag Moni-Asini-Kanał Koryncki

HOTEL PITSAKIS*** - Hotel położony w centrum Tolo w odległości zaledwie 60 m. 
od plaży. Elegancki, butikowy hotel z wyjątkowym wystrojem. Prowadzony od pokoleń, 
z ogromną pasją i ambicjami przez rodzinę grecką ze wspaniałą rodzinną atmosferą. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja z doskonałą kuchnią grecką, kawiarnia-bar, ogród, 
taras słoneczny, wspólny salon / sala TV. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3- os. z łazienkami (prysznic lub wanna, WC, suszarka 
do włosów) oraz klimatyzacją. Ponadto TV SAT, telefon, lodówka oraz balkon. WiFi 
bezpłatnie. Pokoje eleganckie, bardzo gustownie urządzone,  wygodne i funkcjonalne.

HOTEL FLISVOS*** - Hotel położony w centrum Tolo oraz 100 m od piaszczystej plaży. Elegancki 
obiekt 3-piętrowy, jeden z dwóch sąsiadujących ze sobą obiektów sieci Flisvos. DO DYSPOZYCJI 
GOŚCI:  Recepcja, hol recepcyjny z lobby barem, punkt wymiany walut, informacja turystyczna, 
restauracja z panoramicznym tarasem i widokiem na morze, drink bar, ogród, taras słoneczny, basen 
z bezpłatnymi parasolami i leżakami w sąsiednim budynku FLISVOS ROYAL.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3- os. z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do włosów) oraz klimatyzacją. 
Ponadto TV SAT, telefon,  mała lodówka oraz balkon. WiFi  bezpłatnie. Pokoje wygodne nowocześnie  
i gustownie urządzone.

GRECJA-PELOPONEZ-SERCE ARGOLIDY

Cena obejmuje: 7 noclegów                                  
- 6 noclegów  w wybranym  hotelu   pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TVSAT
- 1  nocleg w ok. Aten  w hotelu *** pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TVSAT
- wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
- samolot na trasie Warszawa-Ateny-Warszawa
- transfer autokarem: Ateny -Tolo- Ateny 
- opiekę rezydenta
- ubezpieczenie NW, Kl, bagaż, oraz Choroby Przewlekłe
- program turystyczny 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji  innych niż woda
- opłata obowiązkowa – realizacja programu ( wstępy do zwiedzanych obiektów, 
  przewodnicy  lokalni  i inne) ok. 65 EUR
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 160 EUR /turnus
- taxy klimatycznej 1,50 EUR/pokój /dzień
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 35-40 osób

PELOPONEZ - Najbardziej grecki region kraju, geograficznie jest najdalej na południe wysuniętą 
częścią kontynentalnej części kraju (i zarazem Półwyspu Bałkańskiego). W zamierzchłej przeszłości był 
wyspą, która na skutek ruchów tektonicznych dosunęła się do lądu. Kanał Koryncki powtórnie oddzielił 
go od Grecji, z którą obecnie połączony jest mostami, nad kanałem po wschodniej stronie i nad cieśniną 
między Ríonem a Andiríonem po zachodniej. Wiszący most nad Zatoką Koryncką, otwarty latem 
2004 r. jest jednym z największych na świecie. Jako kolebka greckiej kultury, najbardziej różnorodna 
i przesiąknięta mitami część kraju, pełna żywych tradycji, legendarnych pałaców mykeńskich, 
średniowiecznych zamków, bizantyjskich miast-widm, wykopalisk, kościołów i monastyrów, 
jest prawdopodobnie najpiękniejszą częścią Grecji. Swoją atrakcyjność zawdzięcza niebywałym 
krajobrazom. Peloponez to kraina gajów pomarańczowych i winnych, antycznych ruin, skalistych klifów 
i pięknych plaż. Półwysep kryje też większość najwspanialszych zabytków archeologicznych Grecji. 
To idealne miejsce na wakacje. 

Wypoczynek  
i zwiedzanie

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka PORT LOTNICZY – Warszawa. Wylot do Aten.
Przylot do Aten transfer do hotelu. Kolacja w hotelu (lub zostanie przeniesiona na dzień 
następny po zwiedzaniu Aten) lub ostania noc w Atenach – w zależności od godzin przelotu.
2 DZIEŃ - Po śniadaniu zwiedzanie ATEN - SIEDZIBY BOGÓW GRECKICH - zobaczymy 
wszystkie najsłynniejsze atrakcje stolicy Grecji: wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami 
Partenonu - Świątyni Ateny Partenos (dziewicy), monumentalna brama Propyleje, 
świątynia Ateny Nike, Erechtejon ze słynnym krużgankiem oraz Agora. Nastepnie 
zobaczymy Odeon Herodosa Attyka, wieżę wiatrów, świątynię Zeusa Olimpijskiego 
oraz zrekonstruowany stadion  Kali  Marmaro, na którym odbyły się pierwsze nowożytne 
igrzyska olimpijskie. Wejdziemy na  Wzgórze Aresa, zwane potocznie Areopagiem, to tujaj 
zjawił się św. Paweł, który, jak można przeczytać w „Dziejach Apostolskich” przemawiał 
do członków Areopagu i zdołał przekonać areopagitę Dionizosa do przejścia na wiarę 
chrześcijańską. Na pamiątkę tego wydarzenia, Ateńczycy umieścili na wzgórzu w 1938 r.  
specjalną tabliczkę ze stosownym fragmentem z Dziejów Apostolskich. Objazd miasta 
podczas którego zobaczmy: Tryptyk Atenski, Stadion Panatenajski przy którym kończy sie 
42 km biegu maratońskiego,oraz słynnych gwardzistów  greckich w tradycyjnych strojach 
trzymających wartę przed Grobem Nieznanego  Żołnierza. Przejazd autokarem do Tolo.
2– 8 dzień - Pobyt  w TOLO:
PROGRAM: Wycieczki w cenie w trakcie pobytu  
ASINI – ŚLADAMI HISTORII - wycieczka piesza na starożytne ASINI - pozostałości murów 
obronnych. Piękna panorama zatoki - projekcja filmu w j.angielskim oraz zwiedzanie 
wzgórza Akropolu nad urwiskiem. W czasach mykeńskich istniało tu ważne miasto, które  
w 740 r.p.n.e zostało zniszczone przez zazdrosnych mieszkańców potężnego wówczas miasta 
Argos. Miała być to zemsta za sojusz mieszkańców miasta ze Spartą. Obecnie zobaczyć  
tu można pozostalości cytadeli, grobow mykeńskich oraz wiele ciekawych przedmiotów.
NAFPLIO -  PIERWSZA STOLICA GRECJI - AG MONI - wycieczka autokarowa do pierwszej 
stolicy odrodzonej Grecji ze wspaniałymi weneckimi fortyfikacjami. Zobaczymy mury 
obronne, twierdza Palamidi, piękne Stare Miasto o tarasowej zabudowie, park  
w środku miasta ze starym dworcem i lokomotywą,  fort Bourtzi  pośrodku zatoki  
i nadmorski bulwar prowadzący do plaży. Dla chetnych sprawdzian sił, 899 schodow  
do fortu Palamedesa skąd roztacza się wspaniały widok na miasto z meczetami oraz Zatokę 
Argosarońską. Następnie zwiedzimy klasztor AG MONI - jeden z najstarszych klasztorow 
praswosławnych, ukryty we wzgórzach Argolidy, każdego dnia na kilka godzin otwiera 
swoje bramy. Będziemy mieli okazję zwiedzic cerkiew, poznamy życie mniszek, posłuchamy 
o ascezie ówczesnej  i obecnym życiu w murach klasztoru.
8 DZIEŃ - śniadanie, transfer autokarem do Portu Lotniczego w Atenach. W trakcie przejazdu  
postój przy KANALE KORYNCKIM, który łączy 2 morza: Jońskie i Egejskie oraz skraca drogę 
miedzy wyspami i kontynentami. Będziemy mieli okazję stanać na moście granicznym  
i z wysokości 75 m spojrzeć na efekt pracy: Periandera, Kaliguli, Juliusza Ceazara, Nerona  
i innych wielkich tego swiata- krótki spacer i czas na zdjęcia. Przejazd do ATEN-wylot z Aten, 
przylot do  Warszawy. 

PROPOZYCJE PROGRAMU FAKULTATYWNEGO:
REJS NA WYSPY ZATOKI SARONSKIEJ: HYDRA I SPETSES - Hydra - najciekawsza z wysp 
archipelagu. Nie ma na niej ruchu kolowego. Cały transport odbywa się na grzbiecie osiołkow 
lub konno. Jest przykładem kamiennej architektury wyspiarskiej i niebywłego piękna.  
To ulubione miejsce Roberta Retforda, Lizy Minelli. Spetses jest zdecydowanie inna – mimo,  
iż niewielka to bardzo kosmopolityczna: rodzina Hiltonow, Big czy włascieciel znanej marki piwa 
Amstel upodobali sobie właśnie tę wyspę na miejsce odpoczynku. Liczne zatoczki i lazurowe  
w nich morze przyprawiają o zawrót głowy. Cena ok. 38 EUR
MYKENY I WINNICE W NEMEI - Mykeny - kolebka naszej kultury. Miejsce to daje nam 
niebywałą okazję aby poznać historię rodu Atrydów, Agamemnona i Pięknej Heleny. 
Zwiedzimy grób Agamemnona, cydatelę mykeńska z murami cyklopimi oraz muzeum  
ze złotą maską władcy Myken. Nastepnie przejazd do Nemea – niegdyś miejsca Panhelleńskich 
Igrzysk Sportowych na równi ważnych z olimpijskimi. Dzisiaj jest to zagłębie winnic, w których  
powstaje najlepsze greckie wino czerwone. Będziemy mieli okazję na zwiedzenie piwnic winnicy, 
części produkcyjnej oraz skosztowanie 4 najlepszych win: czerwonych i białych.  
Cena ok. 37 EUR + 10 EUR. Degustacja wina.

TOLO - niezwykle urokliwa i malownicza turystyczna miejscowość wypoczynkowa  położna  nad  Zatoką 

Argolidzką na Peloponezie, ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne 

wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, 

błękitne morze - oazy do nurkowania, promenada, egzotyczna roślinność uprzyjemniają wypoczynek. 

Wieczorami zapraszają liczne  kawiarnie, dyskoteki, restauracje, które sprawiają, że miasto tętni życiem 

do białego rana.

Wyżywienie: Dwa posiłki dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje 
do obiadokolacji inne niż woda dodatkowo płatne.

Wyżywienie: Dwa posiłki dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje 
do obiadokolacji inne niż woda dodatkowo płatne.


