Odlotowe Ateny
wylot z Katowic
28.04-01.05.19 Cena 1990 zł
23-26.06.2019 Cena 1640 zł
(3 noce, 4 dni, BB )
FAKUTATYWNIE: REJS NA 3 WYSPY ZATOKI SAROŃSKIEJ

Cena zawiera:
3 noclegi w hotelu **/*** w Atenach (pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami), 3 śniadania, przelot do/z Aten
(lot kursowy liniami Wizz Air z Katowic), opłaty lotniskowe, mały bagaż podręczny do 10 kg (maks. wymiary
40x30x20 cm), opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje również choroby przewlekłe), NNW i
bagażu

Cena nie zawiera:
Przewidywany koszt realizacji programu (płatne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, biletów komunikacji miejskiej, słuchawek, city
tax i innych obligatoryjnych opłat – ok. 80 euro
Dopłaty: do pokoju 1-os.: 350 zł, do 3 obiadokolacji: 240 zł , do bagażu do 10 kg: 100 zł, do 20 kg: 340 zł (w terminie
28.04-01.05. Obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.
Program wycieczki.
1 dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz przed wylotem. Odprawa. Przelot do Aten. Transfer do hotelu. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: wzgórze Akropolu, święte miejsce Aten, gdzie znajdowało się najważniejsze miejsce kultu patronki
miasta – Ateny: Propyleje – monumentalna podwójna brama, Partenon – dawny symbol potęgi miasta, Erechtejon, którego
zachowane wspaniałe detale architektoniczne świadczą, że budowla ta była jednym z najpiękniejszych przykładów architektury
greckiej, świątynia Ateny – Nike. Przejście pod starożytny teatr grecki, znajdujący się u stóp Akropolu - Teatr Dionizosa, pomnik
Lizykratesa, Łuk Hadriana, który oddzielał Ateny antyczne od rzymskich. Przejście pod Parlament i Grób Nieznanego Żołnierza
czczący wszystkich Greków poległych za ojczyznę, chroniony przez Straż Prezydencką (zmiana warty o pełnych godzinach). Czas
wolny na Place - komercyjnej dzielnicy, w której sąsiadują ze sobą przykłady architektury tureckiej i wysp greckich, pełnej
klimatycznych tawern, nocnych lokali i sklepów. Powrót do hotelu. Dla chętnych: wieczór folklorystyczny w greckiej tawernie.
Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Dzień wolny lub dla chętnych całodniowy rejs na 3 wyspy Zatoki Sarońskiej. Wypłynięcie z portu w Pireusie.
Przepłyniecie na Eginę, słynącą z gajów pistacjowych, cichą przystań z malowniczymi, wąskimi uliczkami. Drugą wyspą jest Poros,
zachwycająca bujną, piękną, nienaruszoną przyrodą. Ostatnią zwiedzaną wyspą jest Hydra z doskonale zachowaną XIX-wieczną i
wcześniejszą zabudową, licznie odwiedzaną przez miłośników sztuki i historii. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Aten: świątynia Zeusa Olimpijskiego – największa świątynia grecka, Stadion Olimpijski – jedna z najbardziej
znaczących, zrekonstruowanych budowli w Atenach, Wieża Wiatrów należąca do najlepiej zachowanych budynków starożytnych
Aten, Forum Romanum, Agora – starożytny rynek. Czas wolny. Dla chętnych zwiedzanie Muzeum Archeologicznego. Transfer na
lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.

