
1992

1992

GRECJA - AGII APOSTOLI
WYPOCZYNEK NAD ZATOKĄ EUBEJSKĄ 
ATENY - METEORY - BELGRAD - SKOPJE

Zapraszamy do:

TERMIN: 09.08-21.08.2022                     

 WYCIECZKA AUTOKAROWA

 



Wyjazd z Sieradza,  godz. 19:30

wyjazd z Wrocławia, parking k/ Stadionu przy obwodnicy godz. 22:00

wyjazd z Jeleniej Góry, parking pod Decathlon -  godz. 23:55, 

nocny tranzytowy przejazd przez CZECHY, SŁOWACJĘ, WĘGRY do SERBII, 

w trakcie podróży postoje i przerwy

Przyjazd do hotelu w  północnej SERBII w godzinach popołudniowych

zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek po podróży
Obiadokolacja i nocleg (1)

Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do BELGRADU

Po przyjeździe do stolicy Serbii, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie najważniejszych miejsc w 

mieście: 

po zwiedzaniu wyjazd w dalszą drogę  przez MACEDONIĘ PÓŁNOCNĄ do GRECJI

przyjazd do miejscowości CHALKIDONA w GRECJI MACEDOŃSKIEJ  w godzinach 

późnopopołudniowych  ( zmiana czasu + 1 godzina )

zakwaterowanie, 0biadokolacja, nocleg (2)

Po śniadaniu, przejazd do KALAMBAKI  w regionie środkowej GRECJI - THESSALIA 

zwiedzanie klasztorów prawosławnych METEORA - wpisanych na listę UNESCO, jednych z 

najważniejszych atrakcji w Grecji 

wizyta w jednym z sześciu istniejących tam klasztorów 

na koniec pobyt w Pracowni Ikon - zapoznanie się z procesem pisania ikon bizantyjskich - możliwość 

zakupu ikon z certyfikatem i innych pamiątek

przejazd na południe Grecji do miejscowości TERMOPILE - Gorące Wrota - historyczne  miejsce 

wielkiej bitwy Persów z Grekami w 480 r. p.n.e. 

przejazd do miejscowości AGII APOSTOLI  nad Zatoką Eubejską, zakwaterowanie w hotelu Delfin lub 

Agamemnon, obiadokolacja w hotelu Delfin i nocleg (3)

1 dzień

2 dzień

3 dzień

       - twierdza Kalemegdan,

       - Stare Miasto z deptakiem Knez Mihailova

       - Plac Slavija, przy którym znajduje się największa świątynia prawosławna na świecie-

         Cerkiew św. Sawy.

4 dzień
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Po śniadaniu spacer z pilotem grupy, który pokaże okolicę i najważniejsze miejsca

czas wolny, odpoczynek na plaży, kąpiel w ciepłym morzu. Ze względu na drobnokamienistą 

plażę oraz możliwość spotkania w wodzie jeżowców, sugerujemy zabrać buty do kąpieli w 

morzu. 

Obiadokolacja w hotelu i nocleg (4) 

Śniadanie, czas wolny, odpoczynek na plaży, kąpiel w morzu

Obiadokolacja w hotelu i nocleg (5) 

Po śniadaniu czas wolny na plażowanie

 wycieczka autokarowa do ATEN: wyjazd ok. godz. 12.00

WIECZÓR FOLKLORYSTYCZNY w starogreckiej tawernie na PLACE: od 20:15 - 23:00

muzyka na żywo

występy tancerzy oraz zespołu muzycznego z solistką
nauka tańca zorby, zabawa przy muzyce

w trakcie zabawy - kolacja: przekąski, danie główne, butelka wina na 2 osoby, słodki deser

Powrót do hotelu po północy, nocleg (6)

Śniadanie, czas wolny, odpoczynek na plaży, kąpiel w morzu

obiadokolacja w hotelu

nocleg w hotelu (7) 

Po śniadaniu czas wolny, odpoczynek na plaży, kąpiel w morzu 

Obiadokolacja w hotelu i nocleg (8) 

5 dzień 

6 dzień

7 dzień 

       - zwiedzanie Akropolu z przewodnikiem lokalnym

       - odprawa warty pod Parlamentem

       - objazd autokarem - city tour po mieście " Szlakiem Starożytnym"

       - spacer po klimatycznej dzielnicy PLAKA

       - czas wolny na kawę, przekąski i zakupy

8 dzień

9 dzień 
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Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu w AGII APOSTOLI, przejazd na północ GRECJI

wspaniała panorama na Riwierę Olimpijska oraz na najwyższe szczyty pasma OLIMPU

krótki postój na RIWIERZE OLIMPIJSKIEJ w PARALII

zakwaterowanie w hotelu w SKOPJE

Obiadokolacja i nocleg (9)

Po śniadaniu, zwiedzanie SKOPJE z przewodnikiem lokalnym: 

po zwiedzaniu, dalsza podróż na północ SERBII do NOWEGO SADU

Obiadokolacja i nocleg (10)

Po śniadaniu, przejazd do SUBOTICY  - przygranicznym mieście z Węgrami,  spacer po Starym 

Mieście: zobaczymy Plac Wolności z Ratuszem i zabytkowym budynkiem Biblioteki, katedrę św. Teresy 

czas wolny na kawę
wyjazd z miasta ok. popołudnia, przejazd tranzytem przez WĘGRY

nocny przejazd przez SŁOWACJĘ i CZECHY do  POLSKI

Przyjazd do Jeleniej Góry w godzinach wczesnoporannych,

Przyjazd do Wrocławia - dwie godziny później

Przyjazd do Sieradza w godzinach południowych

Zakończenie wycieczki

10 dzień

       w pasmo GÓR OLIMPU na wys. 945 m n.p.m do pierwszego  schroniska górskiego SRAVROS    

       na szlaku do najwyższego szczytu MITIKAS o wys. 2917 m n.p.m

      - okazja do ostatniej kąpieli w Morzu Egejskim lub na popołudniową kawę czy posiłek

      - po czasie wolnym przejazd do MACEDONII PÓŁNOCNEJ 

11 dzień

      - forteca Kale, Stary Bazar, meczet Mustafa Paszy, 

      - Kamienny Most na rzece Vardar – symbol miasta, 

      - Dom Pamięci Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopje

12 dzień

13 dzień
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przejazd autokarem klasy Lux z WC, klimatyzacją i barkiem

opłaty drogowe i parkingowe 

zakwaterowanie:  

wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadokolacji w tym:  jedna uroczysta tzw. Wieczór Grecki 

ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, zaostrzenie chorób przewlekłych oraz leczenie Covid (TU Signal Iduna), 

opieka pilota

obligatoryjna składka na TFG i TFP

bilet wstępu na Akropol i wstęp do klasztoru Meteora

usługę lokalnych przewodników w Belgradzie, Skopje, Meteorach i w Atenach

oraz opłata miejscowa w hotelu

Cena:  1850 zł + 350 Euro od osoby

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie:

      - 4 noclegi transferowe na terenie: Serbii 2 x, Macedonii Północnej i w Grecji - hotele 3*

      - 6 noclegów w hotelu  3* Delfin Resort & Conference w Agii Apostoli ( pok. 2os. z łaz.)

Opłaty programowe: ok. 50  Euro

Ew. dopłata do pokoju 1 osobowego – 100 Euro

Możliwość zakwaterowania również w HOTELU AGAMEMNON o niższym standardzie, ale 

usytuowanym nad samym morzem. ZNIŻKA - 100 zł 
 

CENA
GRECJA - AGII APOSTOLI

09.08-21.08.2022

WAŻNE INFORMACJE:
 

Obecnie, tj. na dzień 15.06.2022 w Grecjii nie obowiązują żadne wzmożone restrykcje. 
Oznacza to, że osoby zarówno zaszczepione jak i niezaszczepione mogą odwiedzić ten kraj 

bez testu i bez kwarantanny. Nie wymagane jest również wypełnienie formularza 
lokalizacyjnego.

 

 Zaktualizowane informacje na temat warunków wjazdu oraz obostrzeń zostaną podane na 3 

tygodnie przed wyjazdem.
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 AGII APOSTOLI  - to nadmorska miejscowość  turystyczna na Zatoką Eubejską Morza Egejskiego leżąca 

w odległości ok. 60 km na północ od stolicy Grecji - Aten. Miasteczko portowe, chętnie odwiedzane przez 

Ateńczyków. W Centrum miejscowości sklepiki, kawiarenki, restauracje. Hotel Delfin znajduje się we 

wschodniej spokojnej dzielnicy Agii Apostoli oddalonej ok. 1800 m od Centrum.

Hotel 3* Delfin Resort & Conference 

Hotel jest położony 3 minuty spacerem od drobnokamienistej plaży ( ok.  100 metrów )  Na terenie 

hotelu znajduje się odkryty basen oraz bar przy basenie serwujący przekąski i koktajle.

Pokoje są komfortowo i gustownie urządzone. Na  wyposażeniu każdego pokoju jest telewizor z 

dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, klimatyzacja. W prywatnej łazience znajdują się ręczniki, 

suszarka do włosów. Z balkonów roztacza się widok na morze i  na góry. 

W restauracji na najwyższej kondygnacji budynku na tarasie z widokiem na morze serwowane są 

śniadania i obiadokolacje w bufecie. Restauracja specjalizuje się w daniach kuchni śródziemnomorskiej. 

Dostępny jest salon telewizyjny. Internet bezpłatny na terenie całego hotelu.                                                               

OPIS HOTELI

GRECJA - AGII APOSTOLI

09.08-21.08.2022
INFORMACJE

Hotel 2* Agamemnon 

Hotel należy do tego samego właściciela co hotel Delfin. Agamemnon to cichy i przyjazny hotel o 

tradycyjnej greckiej architekturze. Jednak jest dużo starszy i bardziej skromniejszy w wystroju, nie 

posiada basenu tak jak Delfin. Istotną zaletą jest fakt, że Agamemnon stoi tuż przy samej plaży, zaledwie 

kilka metrów od błękitnego morza.  Hotel posiada dobrze zadbany ogród, własną tawernę i kawiarnię na 

świeżym powietrzu ze wspaniałym widokiem na morze i sąsiadującą wyspę Eubeię. Wszystkie pokoje w 

obiekcie mają balkony ze stolikiem i krzesłami. W pokojach jest prywatna łazienka z wc i prysznicem. W 

łazience jest suszarka do włosów i ręczniki. Wszystkie pokoje mają telewizor, lodówkę, klimatyzator.

Obsługa hotelu dba o czystość na terenie całego obiektu. 

Pobyt w obu hotelach gwarantuje spokojny i dobry wypoczynek. 
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GRECJA-SERBIA-MACEDONIA
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GALERIA ZDJĘĆ
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