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TOLO - NAFPLIO - ATENY

Zapraszamy na:

TERMIN: 12-19.10.2022
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Spotkanie z uczestnikami wycieczki o godz. 16:00 na lotnisku Warszawa-Modlin. Następnie 

przelot do Aten ( wylot: 18:25-22:00 )

Po wylądowaniu  transfer busem na PELOPONEZ do miejscowości TOLO,  położonej nad 

Zatoką Argolidzką Morza Śródziemnego

Późno w nocy zakwaterowanie w  3-gwiazdkowym hotelu „ZAKROS”

Nocleg (1)

Śniadanie w hotelu, a następnie spacer z przewodnikiem po miasteczku TOLO
odpoczynek na plaży lub na basenie

Obiadokolacja i nocleg (2)

Po śniadaniu odpoczynek na pobliskiej piaszczystej plaży odległej od hotelu ok. 80 m 

Obiadokolacja i nocleg (3)

Po śniadaniu przejedziemy komunikacją miejską do pobliskiego miasta NAFPLIO, którego 

historia sięga czasów mykeńskich

Na miejscu zobaczmy bramę lądową, która była jedynym wejściem do otoczonego miasta 

murami

Przejdziemy do wieży zegarowej, przy której znajduje się  świetny punkt widokowy na 

panoramę Nafplio

Udamy się również promenadą Arvanitia, gdzie podczas spaceru miniemy wykute w skale 

przejście, skalną kaplicę Panagitsa oraz niewielką latarnię morską
Zobaczymy Plac Syntagma, najbardziej reprezentacyjny z placów w miejscowości, który 

otoczony jest kilkoma budynkami, m.in. znajduje się tam Muzeum Archeologiczne 

mieszczące się w dawnym weneckim arsenale, Vouleftikon, który był niegdyś pierwszych 

greckim parlamentem oraz Trianon, będący najstarszym przykładem architektury osmańskiej 

w całym mieście.

W trakcie zwiedzania czas wolny na zakupy, kawę czy pyszne greckie lody

Wieczorem wrócimy do hotelu na obiadokolację i nocleg (4) 

Dzień 1  Środa

Dzień 2  Czwartek

Dzień 3    Piątek

Dzień 4     Sobota
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Po śniadaniu, spacery, odpoczynek, kąpiel we morzu lub w basenie

Obiadokolacja i nocleg (5)

 

Po śniadaniu odpoczynek na pobliskiej plaży, kąpiel w morzu, spacery

Obiadokolacja i nocleg (6)

 

Śniadanie, relaks na plaży lub przy basenie,

Ostatnie zakupy i pożegnanie z uroczą miejscowością nadmorską
Wieczorny spacer po TOLO 
Obiadokolacja i nocleg (7)

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd autokarem do ATEN
Po drodze zatrzymamy się nad KANAŁEM KORYNCKIM, by podziwiać wspaniały przesmyk 

wodny łączący  Morze Jońskie ( Zatokę Koryncką ) z Morzem Egejskim  ( Zatoką Sarońską )

W ATENACH zwiedzimy Akropolu, najsłynniejszy starożytny zabytek Grecji

Następnie spacerem przejdziemy przez centrum 

Obejrzymy również zmianę warty pod Parlamentem

 Czas wolny na ew. posiłek  w tawernie na Place

Na koniec przejedziemy na lotnisko w Atenach i całą grupą wrócimy samolotem z Aten do 

Warszawy 

Po przylocie na lotnisko Warszawa-Modlin, zakończenie wycieczki

 Dzień 5    Niedziela

Dzień 6     Poniedziałek 

Dzień 7     Wtorek 

Dzień 8      Środa
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7 noclegów w hotelu 3* Zakros - pokoje 2 os z łaz. możliwość zakwaterowania w pok. 3 os. 

wyżywienie: 7 śniadań+ 6 obiadokolacji

transfer z lotniska w Atenach do Tolo 

transfer z Tolo do Aten

wycieczka objazdowa po Atenach

przewodnik obiektowy po Akropolu

opieka pilota - przewodnika

ubezpieczenie T.U. Signal Iduna : KL + NNW + bagaż, zaostrzenie chorób przewlekłych, zachorowanie na Covid 

obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy ( TFG +TFP )

CENA:  1980 ZŁ/OS + BILET LOTNICZY 

Koszt biletu w dniu kalkulowania wycieczki tj. 20.06.2022 wynosił ok. 800 zł - bilet z małym bagażem 

podręcznym oraz bagażem kabinowym o wadze 10 kg

Osoba zapisująca się na wycieczkę  zostanie poinformowana o aktualnej cenie biletu przed podpisaniem 
umowy. 

Bilety tanich linii lotniczych Ryanair są kupowane sukcesywnie i ich koszt nie jest stały. Oferowana cena 
biletów jest uzależniona od oferty cenowej przewoźnika.

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie

KOSZTY DODATKOWE: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Akropol, bilety na komunikacje miejską do Napflion oraz taksa w hotelu:

seniorzy > 65 roku życia 20 Euro
pozostali < 65 roku życia 30 Euro

Ew. dopłata do pok. 1 os. - 320 zł od osoby                           
Ew. dopłata do bagażu rejestrowego -20 kg - ok. 300 zł w obie strony

INFORMACJE

CENA

PELOPONEZ
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WAŻNE INFORMACJE:
 

OBECNIE, W GRECJI  NIE OBOWIĄZUJĄ JUŻ ŻADNE RESTRYKCJE COVIDOWE. OZNACZA TO, ŻE 
OSOBY ZARÓWNO ZASZCZEPIONE JAK I NIEZASZCZEPIONE MOGĄ ODWIEDZIĆ TEN KRAJ BEZ 
TESTU, BEZ KWARANTANNY BEZ CERTYFIKATU COVIDOWEGO. NIE WYMAGANE JEST RÓWNIEŻ 

WYPEŁNIENIE FORMULARZA LOKALIZACYJNEGO.
 

  ZAKTUALIZOWANE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW WJAZDU ORAZ OBOSTRZEŃ  ZOSTANĄ PODANE 
NA 3 TYGODNIE PRZED WYJAZDEM.

 
DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO WJAZDU TURYSTYCZNEGO NA TERYTORIUM GRECJI JEST DOWÓD 

OSOBISTY LUB PASZPORT. 
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GALERIA

HOTEL  ZAKROS W TOLO 
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ATENY I PELOPONEZ
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