
                               

                     

                               GRECJA
                                WCZASY NA PÓŁWYSPIE PELOPONEZ 
                            
Termin: 14-21.09.2017

Tolo -  jeden  z najpopularniejszych kurortów turystycznych, położony w małej zatoce  Argolidzkiej z piaszczystą 
plażą i  krystaliczną wodą. 

Zakwaterowanie: 

Hotel Ritsas****   położony jest 50 m od piaszczystej plaży  „ Hrisi Amo” co znaczy złota plaża. 

Na terenie hotelowym znajduje się: basen, duży ogród, gdzie znajdują się parasole i leżaki,  taverna,  kawiarnia, 
bar przy basenie, WiFi, siłownia.

Do dyspozycji gości : Wyremontowane , przestronnie i gustownie urządzone pokoje wyposażone są w: balkon, 
łazienkę, suszarkę do włosów, klimatyzację, telefon, TV SAT, WiFi, lodówkę oraz sejf.. 

Wyżywienie :  śniadania, obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego, do kolacji woda.

Program ramowy:

Dzień 1:

O godzinie 17.55 wylot z Warszawy Okęcie do Aten (przylot o 21.30). Przejazd do hotelu w Tolo  
Zakwaterowanie Obiadokolacja.( zimna płyta).  Nocleg.

Dzień 2-8:

Wypoczynek, rekreacja, plażowanie. Na miejscu do wykupienia wycieczki:                                                            

Rejs  na wyspy zatoki Sarońskiej: Hydrę (przykład kamiennej architektury wyspiarskiej) oraz na  Spetses 
(liczne zatoczki i lazurowe morze). Rejs trwa 9 godzin. Będzie czas na zwiedzanie oraz na rekreację i plażowanie  
– koszt 35 euro/os

Epidavros z teatrem antycznym z IV w p.n.e., sanktuarium Asklepiosa. Nafplio weneckie miasto, pierwsza 
stolica młodej, niepodległej Grecji. Olimpia, gdzie niegdyś odbywały się słynne Igrzyska Olimpijskie. Zwiedzimy
m.in.: stadion, palestrę, gimnazjon, pracownię Fidiasza   – koszt 25 euro/osoba.

Mykeny – kolebka europejskiej kultury (historia rodu Atrydów, Agamemnona i pięknej Heleny). Zwiedzimy grób
Agamemnona, cytadelę mykeńską z murami cyklopimi oraz muzeum ze złotą maską władcy Myken.     Nemea – 
niegdyś miejsce Panhelleńskich Igrzysk Sportowych na równi ważnych z olimpijskimi. Dzisiaj jest to zagłębie 
winnic, w  których powstaje najlepsze greckie wino czerwone. Zwiedzenie piwnic winnicy, części produkcyjnej 
oraz skosztowanie 4 najlepszych win: czerwonych i białych – koszt 25 euro/osoba.

8 dzień                                                                                                                                                               
Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie . Przejazd do  starożytnego Koryntu ,  który był jednym z najważniejszych 
państw-miast Grecji oraz ważnym centrum kultury i sztuki greckiej, postój nad Kanałem Korynckim który 
przekopywany był od 602 r p.n.e do 1896 r., zbudowany przy minimalnym użyciu maszyn.   Następnie wyjazd do 
Aten i zwiedzanie m.on :   Placu Konstytucji, stadionu Panatenajskiego, z IV w p.n.e, na którym miało miejsce 
otwarcie nowożytnych igrzysk olimpijskich, przy którym kończy się 42 km biegu maratońskiego, Akropolu z 
Propylejami, Erechtejonem i Partenonem, Areopagu, Greckiej Agory i Forum Romanum. Transfer na lotnisko na 
godz . 13.(odlot do Warszawy Okęcie   godz.15.25 , przylot o 17.05).   

Cena: 2270zł / os

Cena zawiera:

-przelot PLL LOT  na trasie  WAW-ATH-WAW (bagaż 23 kg +  podręczny 8 kg +  ciepły posiłek na pokładzie)
- transfery autokarowe  lotnisko Ateny – Tolo – lotnisko Ateny
- zakwaterowanie  (7 noclegów)  
- wyżywienie (7 śniadań i 7 obiadokolacji), 
-klimatyzację w pokojach
  wycieczkę Ateny - Kanał  Koryncki  - Korynt z lokalnym przewodnikiem
-  ubezpieczenie NNW i KL oraz bagaż
-  usługę rezydenta polskojęzycznego – w Atenach i w hotelu w Tolo
Cena nie zawiera:
-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów :  Akropol: 20 euro, Mykeny 12 euro, degustacja wina 10 euro)
-taksy klimatycznej : 1 euro/dzień 
UWAGI:
Biuro zastrzega sobie zmiany programowe (data i godzina wylotów) – zależne od zmian wprowadzonych przez 
linie lotnicze

                                                                                                                                                                                        

Biuro Podróży CELTUR  85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 125/1;  tel: 52 321 09 95
Zezw. Wojewody Kuj.-Pom. Nr 094; NIP: 554-146-19-91; Gwarancja Ubezp. AXA

konto bankowe: BZWBK: 57 1090 1072 0000 0001 2217 5056


