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TRIEST/WENECJA · REJS PO MORZU ADRIATYCKIM · IGUMENITSA · METEORY· WERIA· AMFIPOLIS· FILIPPI  
· SALONIKI· TERMOPILE· DELFY · OSSIOS LOUKAS· ATENY· KORYNT· MYKENY · NAFPLION · EPIDAUROS · DIAKOFTO · 

KALAVRYTA · WĄWÓZ VOURAIKOS · PATRA · REJS PO MORZU ADRIATYCKIM · WENECJA 
 

PROGRAM RAMOWY 12 DNI 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach porannych. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Włoch.  
DZIEŃ 2 
Wczesne śniadanie. Przejazd do Triestu/ Wenecji. Zaokrętowanie na promie płynącym do Grecji. Możliwość korzystania z 
licznych atrakcji dostępnych na promie i wypoczynku. Podążający na południe prom stwarza niepowtarzalną okazję 
podziwiania i fotografowania z perspektywy morza wspaniałych widoków mijanych wysp oraz bezkresnych wód Adriatyku.    
Obiadokolacja i nocleg na promie. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie na promie. Przyjście promu do Igumenitsy. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Kalambaki.  
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zwiedzanie Meteorów - zespółu zbudowanych w XIV w. Z dna doliny wyrastają pionowe potężne wieże skalne na 
wysokość do 650 m n.p.m., do których kiedyś można się było dostać jedynie za pomocą lin-siatek. Zwiedzimy dwa z sześciu 
czynnych, prawosławnych, średniowiecznych „wiszących klasztorów” klasztor męski – Wielkiego Meteora założony w 1336 
roku przez św. Atanazego z pięknymi freskami i ikonostasem oraz klasztor żeński Agios Stefanos, założony w XIV wieku. Wizyta 
w pracowni tradycyjnego wyrobu ikon, gdzie poznamy proces ich powstawania. Możliwość zakupu ikon, jak i innych pamiątek 
greckich Przejazd do Werii – starożytnej Berei – zwiedzanie bizantyjskich świątyń. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Salonik.  
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Zwiedzanie Salonik.  Zobaczymy Bazyliki św. Demetriusza – patrona miasta, a także Agia Sofia – jeden z 
najcenniejszych zabytków miasta, świątynię wybudowaną na wzór kościoła Mądrości Bożej z Konstantynopola. Ponadto 
obejrzymy rotundę, łuk Galeriusza – jeden z bardziej charakterystycznych zabytków Salonik, powstały około 305 roku, mający 
upamiętniać zwycięstwo Galeriusza nad Persami w 297 roku. Kolejno zatrzymamy się w wiosce Termopile, gdzie w 480 r p.n.e. 
starły się wojska perskie i greckie. Zobaczymy pomnik upamiętniający poległych Spartan, z centralnie umieszczonym posągiem 
króla Leonidasa. Obiadokolacja i nocleg w Delfach.  
 
 



 

 

 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Zobaczymy starożytne centrum kultu Apolla ze świątynią, w której Adytonie – Pytie przepowiadały przyszłość. W 
muzeum podziwiać będziemy bezcenne dzieła świata antycznego. Przejazd do Ossios Loukas. Nawiedzimy jeden z 
najwspanialszych zabytków średniowiecznej Grecji – klasztor św. Łukasza z pięknymi bizantyjskimi mozaikami z XI w. Chociaż 
na zewnątrz klasztor wygląda dosyć skromnie, po wejściu do wnętrza możemy obcować z architektonicznym bogactwem i 
mistyczną atmosferą tego miejsca. Obiadokolacja i nocleg w Atenach lub okolicy.  
DZIEŃ 7 
Śniadanie, po którym zwiedzanie historycznego centrum Aten. Zobaczymy m.in. ateński Akropol, budynek parlamentu Grecji, 
stadion ateński, neoklasyczne budowle Akadamii, Uniwerystetu, Bibloteki i inne. Obejrzymy także widowiskową zmianę wart 
Gwardzistów w charakterystycznych mundurach. Czas wolny na Place – historycznej dzielnicy Aten usytuowanej ponad 
starożytną agorą u stóp Akropolu. Znajdujące się tutaj kamienice z restauracjami i sklepami, zlokalizowane są na krętych, 
zawsze gwarnych uliczkach, które założono na fundamentach pochodzących ze starożytności. Udamy się do Muzeum 
Narodowego, gdzie zobaczymy m.in.: prehistoryczne skarby Myken z domniemanego grobu Agamemnona, rzeźby greckie od 
VIII w.  p.n.e. do IV w. p.n.e., posąg Posejdona z Artemizjonu. Przejazd na obiadokolację i nocleg na Peloponez.  
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Przejazd do Koryntu – tutejszy kompleks archeologiczny, stanowi najlepiej zachowany starożytny zespół miejski w 
Grecji. Zwiedzanie pozostałości doryckiej świątyni Apollina i ruin starożytnego miasta. Następnie udamy się do Myken – 
kolebki jednej z najstarszych cywilizacji. Zwiedzanie cytadeli mykeńskiej ze słynną Bramą Lwów, pałacem królewskim i 
skarbcem Atreusza – zwanym grobem Agamemnona. Odwiedzimy miasteczko Nafplion z malowniczą starówką u stóp fortecy 
Palamidi. Czas wolny na zakup pamiątek, obiad, kawę, etc.  Przejazd do Epidauros. Zobaczymy słynny teatr – starożytną 
budowlę z IV w p.n.e oraz muzeum archeologiczne, którego zbiory obejmują m.in. starożytne naczynia i instrumenty 
medyczne oraz świadectwa uzdrowień. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek na Półwyspie Peloponez. Czas wolny. Dla chętnych możliwość organizacji wycieczki 
fakultatywnej 
DZIEŃ 10 
Śniadanie, po którym udamy się na wycieczkę całodniową: Diakofto – Kalavryta, Wąwóz Vouraikos: Przejazd północnym 
wybrzeżem Zatoki Korynckiej do miejscowości Diakofto, stamtąd w głąb kontynentu do klasztoru Megalo Spileo. Założony w 
IV w. n.e. przez dwóch braci z Salonik: Teodora i Szymona, w XIII wieku był najbardziej zamożnym klasztorem na Peloponezie. 
Kilkakrotnie niszczony i odbudowywany, zasłynął bohaterską obroną mnichów przed groźbami okupantów tureckich. 
Splądrowany i zniszczony przez nazistów. Następnie czas wolny w malowniczej wioski Kalavryta, położonej na zboczu pasma 
gór Helmos. Na karcie historii tej wioski zapisała się tragedia bestialskiego mordu wszystkich mężczyzn z okolicy powyżej 14 
roku życia. Z Kalavryta przejazd kolejką wąskotorową wzdłuż malowniczego wąwozu Vouraikos do Diakofto. Jest to najwęższa 
kolejka wąskotorowa o rozstawie torów zaledwie 75cm. Zjazd trwa 60 minut. Przejazd do Patry. Obiadokolacja. Zaokrętowanie 
i wypłynięcie do Wenecji.  
DZIEŃ 11 
Śniadanie, po którym kontynuacja rejsu Morzem Adriatyckim. Czas wolny na wypoczynek lub korzystanie z licznych atrakcji 
dostępnych na promie. Obiadokolacja i nocleg.  
DZIEŃ 12 
Przyjście promu do Włoch. W trakcie przejazdu, postój na śniadanie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach 
wieczornych. 
 
TERMIN: wrzesień 2021 
CENA:  3580 zł + 200 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie   
• 11 noclegów, w tym 8 w  hotelach **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami oraz 3 noclegi na promie w kajutach 4-os.  
• 11 śniadań, 11 obiadokolacji 
• opiekę i informację turystyczną pilota, 
• ubezpieczenie KL wraz z następstwem chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł i 10 000 zł w RP 

  bilety wstępu i inne wydatki programowe 

 opłaty na TFG  i TFP 
 
UWAGI:  
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty 
• dopłata do miejsca w kabinie 2 os na promach – 170 zł 
• dopłata do pokoju 1 os (nie dotyczy promów) – 860 zł  
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem 
COVID-19 
 
 
 
 
 


