Wycieczki fakultatywne
ATHOS św. góra - rejs - Romantyczna wycieczka statkiem do
niedostępnej, Republiki Monastycznej. Ta jedyna na światową skalę
chrześcijańska, autonomiczna Republika Mnichów powstała w X wieku i
do dzisiaj cieszy się autonomią i niepodległością. W 20 klasztorach, które
stanowią klasyczne wzory bizantyjskiej architektury sakralnej zamieszkuje
obecnie ok.2000 mnichów. Rejs statkiem wzdłuż zachodniej części Płw.
Athos jest doskonałą okazją zobaczenia niedostępnych,imponujących
bastionów kościoła prawosławnego. Okryte tajemnicą państwo mnichów
do dziś rządzi się według średniowiecznych reguł. Nadal obowiązuje
dekret, na którego mocy całkowity zakaz wstępu mają tu kobiety, dzieci i zwierzeta płci żeńskieji a od
mężczyzn wymagane są procedury wizowe. Cena - 43 EUR.
SKIATHOS rejs - całodzienna wycieczka na malowniczą wyspę
Archipelagu Sporad. Podczas rejsu wyśmienita zabawa na statku kapitana
Kostasa połączona z nauką Zorby i degustacją Metaxy, na wyspie
zwiedzanie oraz plażowanie na plaży Koukunaris słynącej w świecie ze
"złotego"
piasku.
Cena - 43 Euro
Zobacz szerszy opis rejsu na Skiathos.

OLIMP - wycieczka na szczyt Olimpu (schronisko Stavros), mitycznej
siedziby greckich bogów ze wspaniałymi krajobrazami plaż Riviery
Olimpijskiej w samym centrum największego w Grecji Parku
Narodowego. Zwiedzanie Palias Panteleimonas - miasteczka o
niepowtarzalnym jedynym w swoim rodzaju klimacie i uroku będącego
pod ochroną i opieką Unesco. Zwiedzanie wyjątkowej miejscowości
Litochoro z ciekawym charakterem i architekturą skąd prowadzi szlak na
najwyższy szczyt Olimpu - Mitikas.Dla chętnych odwiedziny wąwozu
rzeki Enipeas/kanionu Mavrolongos oraz wizyta w weneckiej twierdzy
Castro. Niepowtarzalne widoki i okazja do zwiedzenia urokliwej okolicy. Cena - 20 Euro

ATENY - całodzienna wycieczka do miasta - legendy - kolebki kultury
europejskiej, w programie Akropol, port Pireus, dzielnica Plaka,zmiana
warty pod Parlamentem (dawnym Pałacem Królewskim) z Grobem
Nieznanego Żołnierza,Agora Rzymska, Agora Grecka, Ogrody Narodowe,
Stadion Panatenajski - miejsce pierwszych nowożytnych igrzysk
olimpijskich w 1896 r. W drodze powrotnej Termopile miejsce słynnej
bitwy między Spartanami i Persami w 480 r. p.n.e.. Miasto z niezliczonymi
zabytkami kultury antycznej. Na Akropolu do Panstwa dyspozycji jest
dodatkowy przewodnik. Cena - 43 Euro

METEORY - wycieczka do "wiszących klasztorów" tak zwanego ósmego
cudu świata. Nieprawdopodobne wrażenia zwiedzania unikalnego na skalę
światową masywu skalnego z "przylepionymi" do niego bizantyjskimi
klasztorami. Ponadto wizyta w prawdziwej wytwórni bizantyjskich ikon,
połączona z pokazem metod ich wytwarzania oraz możliwością zakupów.
W klasztorach do Panstwa dyspozycji jest dodatkowy przewodnik.
Cena - 28 Euro

SALONIKI - wycieczka do greckiej stolicy Bizancjum, miasta które
przepełnione jest zabytkami tego okresu. Zwiedzanie świątyni Hagia Sofia,
Rotundy, Łuku Hadriana, rzymskiego Forum, Białej Wieży, Bazyliki
Św.Dymitra czy Placu Arystotelesa. Zwiedzanie kończymy na starym
salonickim targu gdzie mamy możliwość zakupów jak czynią to od
wieków mieszkańcy Salonik. To magiczne, drugie największe po Atenach
miasto Grecji, niepowtarzalne i nieporównywalne w swojej atmosferze i
charakterze.Cena - 25 Euro

DELFY - pępek świata starożytnego - jak mawiali o nich mieszkańcy.
Malowniczo położone Delfy otoczone amfiteatralnie zboczami gór dające
obraz antycznej potęgi do której pielgrzymowali po radę Pytii delfickiej
cesarze i faraonowie. To najpopularniejsze greckie stanowisko
archeologiczne otoczonego skałami Parnasu.Dobrze zachowane centrum
kultu Apollina, gdzie Pytie przepowiadały przyszłość i wpływały na losy
Grecji i śwaita starozytnego. Na szczególną uwagę zasługują pozostałości
po Skarbcach Ateńczyków, Święty Krąg, Świątynia Apollina, teatr
poświęcony Dionizosowi,czy stadion z trybunami dla 7 tys. widzów, gdzie odbywały się Igrzyska Pytyjskie.
Część ciekawych zabytkowych eksponatów znajduje się do obejrzenia w muzeum. Cena - 43 Euro

RIWIERA - wycieczka po najciekawszych i najładniejszych miasteczkach
Riwiery Olimpijskiej - Nei Pori, Paralii, Platamon pozwalająca zrozumieć
fenomen turystyczny tego miejsca i poznać jego najładniejsze zakątki.
Cena - 20 Euro

WIECZÓR GRECKI - wieczór połączony z pokazami sztuki tańca
greckiego wraz z jego nauką, poza tym kuchnia grecka bez ograniczeń i
także bez ograniczeń wyśmienite greckie wino z beczki. Słowem
znakomita unikalna forma poznania biesiadnej greckiej kultury.
Cena - 24 Euro

Zapisy na wycieczki przyjmujemy na miejscu w Grecji. W przypadku wykupienia trzech lub więcej
wycieczek oferujemy zniżkę 10 Euro (od pakietu), dzieci poniżej 10-ego roku życia płacą połowę ceny,
natomiast dzieci do 3-ego roku jadą z rodzicem/rodzicami/opiekunem bezpłatnie.
Bilety do zwiedzanych obiektów turyści kupują samodzielnie - np.:




Akropol - bilet 12 Euro (dzieci i młodzież do 18 roku życia wejście bezpłatne, nauczyciele z
legitymacją międzynarodową wejście bezpłatne),
Meteory - wejście do klasztoru - bilet 3 Euro (zwiedzamy dwa klasztory),
Delfy - bilet wstępu na wszystkie obiekty 9 Euro, dzieci 6 Euro.

Na całodzienne wycieczki wyposażamy naszych turystów w suchy prowiant oraz każdorazowo czekamy na
nich z ciepłą obiadokolacją.

