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„HELLADA” 
ANCONA-PELOPONEZ-ATENY-DELFY-METEORA-BOLONIA  

 
1 dzień 

Wyjazd z kraju, przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy;  

2 dzień 

Przejazd do ANCONY (w miarę możliwości krótki spacer po mieście), zaokrętowanie na 

prom Ancona - Patras;  nocleg na promie (4-os. kabiny); 

3 dzień 

Przybycie do PATRAS; przejazd przez Peloponez i krótki postój nad KANAŁEM 

KORYNCKIM; przybycie do hotelu i obiadokolacja; wypoczynek nad morzem;  

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do ATEN; zwiedzanie Akropolu, położonego na ufortyfikowanym 

wzgórzu najsłynniejszego zespołu świątyń antycznych (m. in. Partenon, Erechtejon); Plaka – malownicza dzielnica Aten położona 

wokół Akropolu, pełna wielobarwnych straganów i sklepów, Pałac Królewski i zmiana warty, główne kościoły miasta: Wielka i Mała 

Metropolia, Stadion Olimpijski – miejsce pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich; powrót na nocleg i obiadokolację; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd do  MYKEN,  zwiedzanie:  skarbiec  Atreusza  zwany  Grobem Agamemnona, Brama Lwów; przejazd i krótki 

pobyt w NAFPLION – dawnej stolicy Grecji, a następnie do jednego z największych amfiteatrów Grecji w EPIDAUROS; 

przejazd do hotelu (program dodatkowy: kolacja grecka z winem i muzyką); 

6 dzień 

Śniadanie; Zwiedzanie DELF: centrum kultu Apollina: pozostałości po skarbcach, Świątynia Apollina z ołtarzem i Świątynia Ateny 

Pronaja; przejazd do OSIOS LUKAS: zwiedzanie górskiego klasztoru - zabytku sztuki bizantyjskiej; przyjazd do hotelu; 

obiadokolacja i nocleg; 

7 dzień 

Śniadanie; wyjazd z hotelu i krótki postój w TERMOPILACH - miejscu słynnej obrony króla Sparty Leonidasa przed armią 

perską króla Kserksesa; przejazd do KALAMBAKI; zwiedzanie świętego miejsca prawosławia, słynnych wiszących klasztorów 

METEORA, usytuowanych na wyniosłych skałach ponad równiną Tesalii; wizyta w  manufakturze ikon; przejazd jedną z 

najbardziej malowniczych dróg w Grecji, prowadzącą przez masyw gór Pindos w kierunku IGUMENITSY; zaokrętowanie na prom 

do Włoch; nocleg na promie (miejsca pokładowe); 

8 Dzień 

Przybycie   do   ANCONY; przejazd do BOLONII, zwiedzanie zabytkowego centrum: Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno z 

fontanną Neptuna, bazylika S. Petronio, Piazza di Ravegnata ze słynnymi wieżami; przejazd na nocleg nad Adriatykiem; 

obiadokolacja i nocleg;  

9 dzień 

Śniadanie; wypoczynek nad morzem lub bezpośredni przejazd przez Austrię, Czechy; przyjazd do kraju w godzinach 

wieczornych; 

 

 
Cena brutto wycieczki  obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja) 

- przeprawy promowe: Ancona - Patras i Igoumenitsa- Ancona 

- 7 noclegów wg programu: 5 w hotelach turystycznych i 2 noclegi na promie (kabiny i 

miejsca pokładowe) 

- 9 posiłków wg programu (kolacja grecka płatna dodatkowo) 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NNW i KL 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program 

imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


