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„U BOGÓW OLIMPU” 
BELGRAD-METEORA-OLIMP-ATENY-PELOPONEZ-BUDAPESZT (9 DNI) 

 

 
1 dzień 

Wyjazd z kraju, przejazd przez Czechy, Słowację i Węgry na nocleg w Serbii; 

2 dzień 

Wczesne śniadanie; przejazd i zwiedzanie BELGRADU, przejazd przez Serbię i 

Macedonię do Grecji; przyjazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej; obiadokolacja i 

nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do świętego miejsca prawosławia, słynnych wiszących klasztorów 

METEORA, usytuowanych na wyniosłych skałach ponad równiną Tesalii; wizyta w  

manufakturze ikon; po południu powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg; 

4 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu i wycieczka do Parku Narodowego OLIMPU rozciągającego się wokół najwyższej góry Grecji 

(2917 m.); zwiedzanie malowniczej wioskę PALIOS PANTALEIMON o unikalnej zabytkowej architekturze; przejazd w kierunku 

stolicy Grecji na nocleg i obiadokolację; 

5 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; 

6 dzień 

Śniadanie; przejazd przez KANAŁ KORYNCKI (krótki postój), 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, obiadokolacja; 

7 dzień 

Śniadanie; przejazd do DELF, zwiedzanie Wyroczni Apollina; przejazd do TERMOPIL - miejsca słynnej obrony króla Sparty 

Leonidasa przed armią perska króla Kserksesa, krótki postój, przejazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej; dla chętnych 

wieczorem wyjazd na tradycyjną kolację grecką w tawernie lub wieczór grecki z pokazem tańców narodowych, winem, i zabawą: 

ok. 15-20 euro; powrót do hotelu nocleg; 

8 dzień 

Śniadanie;  wczesny wyjazd w kierunku Polski; przyjazd wieczorem do hotelu na nocleg w pobliżu granicy serbsko-węgierskiej; 

obiadokolacja; 

9 dzień 

śniadanie; przejazd do BUDAPESZTU, panorama miasta ze Wzgórza Gellerta; zwiedzenie zamku królewskiego w Budzie, Baszty 

Rybackie, Kościół Św. Macieja; przejazd przez Węgry, Słowację do Polski; przyjazd do kraju w godzinach wieczornych; 

 

Cena wycieczki obejmuje: 

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

- 8 noclegów wg programu w hotelach turystycznych  

- 14 posiłków wg programu  

- opieka pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW  

- 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. 


