
 
 

 

 

BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

Cena zawiera: 
 8 noclegów w hotelach  (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami),  

 8 śniadań ( nie wcześniej jak godz. 7:00 z wyjątkiem dnia siódmego )  

 6 obiadokolacji, ( nie wcześniej jak godz. 21:00 ) 

 1 kolacja U Zorby, 

 2 posiłki na terenie Słowacji 

 przejazd komfortowym autokarem,  

 opłatę rezerwacyjną,  

 opieka pilota-przewodnika, 

 realizację programu,  

 ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+ choroby przewlekłe +bagaż,  

 opłatę na turystyczny fundusz gwarancyjny. 

 wstępy do zwiedzanych obiektów,  

 lokalnych przewodników i system TOUR GUIDE,  

 Rejs na Wyspę Skiathos, 

 

CENA: 2240 zł/os. 

 

GRECJA z Peloponezem 
 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


„Wedle życzenia możemy rozszerzyć posiłki i zrobić pełne wyżywienie” 

 

Znakomity program dla tych, którzy wybierają się do Grecji po raz pierwszy, a także dla tych, którzy zapragnęli 

przeżyć grecką przygodę po raz kolejny. Na trasie najważniejsze atrakcje turystyczne Grecji kontynentalnej oraz 

przepiękny półwysep Peloponez z prawdziwą historią. Wypoczynek na Riwierze Adriatyckiej z całodniowymi 

kąpielami morskimi i zasmakowania Greckiego słońca poprawi w całości Wycieczkę i doda siły na drogę 

powrotną. Komfortowe autokary, dobry standard hoteli i doświadczeni piloci to gwarancja udanych greckich 

wakacji! 

 

 

IMPREZA BEZ   NOCNYCH   PRZEJAZDÓW !!! 

METEORY - TERMOPILE - ATENY - KORYNT - MYKENY - EPIDAUROS - DELFY – 

SALONIKI 

 

Program: 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację (posiłek w cenie w Słowacji ) i Węgry. Nocleg tranzytowy w Serbii. 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd przez Macedonię. Przyjazd do Grecji, zwiedzanie salonik Biała Wieża, bazylika św. 

Demetriusza - największy kościół w Grecji, kompleks pałacowy Galeriusza, Łuk Triumfalny, Rotunda, kościół 

Hagia Sofia/ między czasie czas wolny ( ustala pilot ). Obiadokolacja i nocleg na Riwierze Olimpijskiej. 

 

Dzień 3 

Śniadanie, wyjazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW, fantastycznych, bizantyjskich klasztorów 

zbudowanych przez mnichów na niedostępnych skałach, wizyta w wytwórni ikon i pamiątek ( czas wolny ), 

możliwość spożycia posiłku. Po drodze postój w WĄWOZIE TEMBI, poświęconemu Apollinowi - zwiedzanie 

sanktuarium św. Paraskewi, patronki kolejarzy oraz słynącego z uzdrowień źródełka w grocie. Przejazd na 

obiadokolację i nocleg w okolicach Aten. 

 

Dzień 4 

Śniadanie, zwiedzanie Aten wzgórze Akropolu (oprowadza przewodnik grecki), w tym: Partenon, Propyleje, 

Świątynia Nike, Erechtejon z Kariatydami, następnie Wieża Wiatrów, skała Aeropagu, marmurowy stadion 

olimpijski, zmiana warty przed Parlamentem. W trakcie zwiedzania możliwa przerwa na lunch oraz dodatkowe 

krótkie przerwy. Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 5 

Śniadanie,  postój nad KANAŁEM KORYNCKIM łączącym zatokę Koryncką i Sarońską, zwiedzanie MYKEN 

- historycznego miasta Atrydów, słynna Brama Lwic, grobowiec Agamemnona, muzeum, przejazd do 

EPIDAURAOS najlepiej zachowanego i największego amfiteatru Grecji. Obiadokolacja, nocleg. 

 

 



Dzień 6 

Śniadanie, przejazd do DELF, zwiedzanie świętego miejsca starożytnych Greków, w tym Święty Okrąg, gdzie 

słynna Pytia dwuznacznie przewidywała przyszłość, Tolos, muzeum. Krótki postój ( chwila czasu wolnego ) i w 

TERMOPILACH (pomnik króla spartańskiego Leonidasa, który wg. legendy na czele 300 Spartan zatrzymał 

perską armię), z gorącym potokiem, od którego nazwa miejscowości. Wieczorem w tawernie w miasteczku 

Amaliapoli nad zatoką Pagasitikos spotkanie z GREKIEM ZORBĄ przy kolacji złożonej z ryb, kalmarów, 

ośmiornic i słynnego greckiego wina retsina. Nocleg na Riwierze Olimpijskiej. 

 

Dzień 7 

Śniadanie, Po wczesnym śniadaniu wyjazd ok. godz,. 7 autokarem, powrót wieczorem do hotelu, obiadokolacja 

i nocleg. Rejs na Wyspę Skiathos - Wycieczka ciesząca zasłużoną popularnością, łącząca w sobie wiele atrakcji. 

Statek wypływający z malowniczego porty Achilio płynie między górami półwyspu Pilion a drugą co do 

wielkości wyspą Grecji - Eubeą. Poza niesamowitymi widokami, małych wysepek, starych portów rybackich czy 

monumentalnych kamieniołomów marmurowych na Pilionie, atrakcją jest kontakt z przyjazną lokalną fauną 

poczynając od grup delfinów, płynących przy samym dziobie, potężnych albatrosów, które można karmić z ręki 

i rum które w portach tłumnie rzucają się na okruszki wrzucone do wody. Wprawdzie punktem kulminacyjnym 

jest wizyta w stolicy wyspy Skiathos, gdzie kręcono część zdjęć do filmu "Mamma Mia" i pobyt na złotej plaży 

Kukunaries, jednej z najwyżej ocenianych plaż Europy, to sam rejs nie mija na podziwianiu widoków, jest coś 

jeszcze. Od 20 lat nieodłączną tradycją rejsów na Skiathos jest niezapomniany program rozrywkowy jaki odbywa 

się na statku. Są pokazy tańców greckich, później ich nauka, zabawa przy muzyce konkursy i zabawy. Wiec 

wrażeń nie zabraknie. Statek płynie przez wody zatoki więc nie kołysze, cześć zadaszona jest klimatyzowana. 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Macedonię, do serbskiego PARACINA - spacer po 

mieście, zakupy. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 9 

Śniadanie, przejazd przez Węgry i Słowację (posiłek w Słowacji w cenie). Przyjazd do Polski w godz. 

wieczornych. 

 

 

Uwagi: 

 

1) W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków 

atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów , oraz lokalnych zarządzeń. 

2) Podana cena nie jest ceną stałą i do momentu rezerwacji może ulec zmianie.  


