AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1
Kierunek
Grecja
Ateny

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

Apollo (Athens)



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
23.01.2022

1189 PLN

2378 PLN*

Dorosły: 1189.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 1189.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Ateny
dnia 16.01.2022 godz. 12:50 - 16:15
Wylot z Ateny do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 10:55 - 12:25
Śniadania
Hotel w mieście: Ateny
Double Standard
Odległość od plaży: 7091 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

3 Grecja/A yka
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Eximtours 3* - kat. lokalna 3*
Położenie:
- Ateny - przystanek autobusowy pod hotelem - ok. 50 m od sklepów - ok. 150 m od stacji metra - ok. 1,8 km od placu Syntagma - ok. 2 km od Akropolu - ok. 2,4 m od muzeum Benaki - ok. 11 km od portu w
Pireusie - ok. 17 km od plaży w Glyfadzie - ok. 35 km od lotniska w Atenach
Pokoje:
Double Standard - klimatyzacja - łazienka (wanna/prysznic, WC) - lodówka/minibar - czajnik - internet Wi-Fi - sejf - TV-SAT, telefon - balkon
Wyżywienie:
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - bar
Dodatkowe informacje:
- 51 pokoi, 6-piętrowy budynek - recepcja - parking - winda - sejf - bezpłatny internet Wi-Fi - www.apollonhotel-athens.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Kraków, Katowice, Warszawa Modlin (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 125zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 225 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie
wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 375 PLN - 23 kg - 425 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa.
Opis kraju:
Grecja jest kwintesencją regionu śródziemnomorskiego - piękne plaże, lazurowa woda, długie biesiady i gościnni mieszkańcy co roku kuszą tysiące turystów poszukujących niezapomnianych wakacji. To
właśnie tutaj swój początek miała kultura współczesnej cywilizacji europejskiej, narodziła się demokracja i ﬁlozoﬁa, a z pieniących się fal wyłoniła się najpiękniejsza kobieta na świecie - Afrodyta. Stąpając
po uliczkach starożytnych miast niemal wyczuwalne są zmienne losy historii, wybierając zaś malownicze wyspy można wcielić się w rolę bohaterów takich ﬁlmów jak: Mamma Mia" czy Grek Zorba".Grecja
to pełen słońca kraj położony na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego o niesamowicie długiej linii brzegowej z dostępem do Morza Śródziemnego, Jońskiego, Egejskiego i Kreteńskiego. Cechuje się
niezwykłą różnorodnością krajobrazu, większą część Państwa pokrywają zachwycające pasma górskie, które przechodzą w sielankowy obraz małych miasteczek rolniczych i nadmorskich miejscowości. Nie
można także zapomnieć o rajskich wyspach, takich jak: Kreta, Rodos, Korfu czy Kos, a także Mykonos, w których można do woli zażywać kąpieli słonecznych, poznawać podwodną faunę i ﬂorę oraz cieszyć
się długimi spacerami wśród dziewiczej natury. Ten region oferuje nie tylko niezapomniany wypoczynek w zachwycających okolicznościach przyrody, ale także pozwala na podróż po niezwykle interesujących
kartach historii. Postaw nogę w miejscu gdzie ważyły się losy współczesnego świata - bitwy nie istniejących już mocarstw, spory ﬁlozoﬁczne między Platonem i Arystotelesem, a także pierwsze rządy ludu.
Będzie to niezwykła wyprawa pośród kamiennych ulic, tradycyjnej białej zabudowy iskrzącej się w promieniach słońca i zabytków zapierających dech w piersiach. A gdy słońce już zajdzie, a Twój umysł
będzie miał dość myśli krążących wokół zamierzchłych czasów, wybierz się na tradycyjną grecką biesiadę. Spróbuj aromatycznej kuchni, weź udział w długich, ekscytujących dysputach i zatoń w
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dźwiękach żwawej zorby - bo to właśnie jest prawdziwa Grecja.Walory turystyczneTo miejsce oferuje zachwycające widoki, których nie można sobie wyobrazić. Tak liczną liczbę cudownych miejsc, których
żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć. I tak niezwykle atrakcje, których nigdy nie będziesz w stanie wyrzucić z pamięci. Grecja to kilometry pięknych, czystych plaż, które dają możliwość relaksu w
samotności, zabawy z dziećmi czy aktywnego wypoczynku. Bogata oferta hotelowa pozwala na dopasowanie wakacji adekwatnie do Twoich potrzeb. Willa nad samym brzegiem morza na jednej z pięknych
wysp, hotel z atrakcjami dla dzieci czy zawszę pełny stół smakowitych przysmaków w ramach ofert Grecja All Inclusive są dostępne na wyciągnięcie ręki.Podczas wakacji na części kontynentalnej koniecznie
wybierz się na wycieczkę do antycznych świątyń, aby na własne oczy zobaczyć niezwykłe perły architektury, będący miejscem spotkań wyznawców ze starożytnymi bóstwami greckimi.Niezwykłe wakacje w
Grecji oferują również liczne wyspy, na których nie sposób się nudzić. Wyspy greckie są tak liczne, że niemal niepoliczalne, ocenia się, że istnieje ich około 2500, z czego tylko 200 jest zamieszkałe.
Podzielone są na kilka archipelagów, a każdy z nich jest niezwykły pod względem krajobrazu i unikalny na skalę światową. Wyspy Sarońskie znajdują się najbliżej kontynentu, są idealną destynacją na
jednodniową wycieczkę z Aten i okolic. Rajskie Wyspy Egejskie Południowe są liczne i bardzo zróżnicowane, w ich skład wchodzą słynne Cyklady i Archipelag Dodekanez. Poszukując charakteru Grecji
kontynentalnej i Włoch warto wybrać się na jedną z Wysp Jońskich. Ostatnim archipelagiem są Wyspy Egejskie Północne z widokiem na leżącą nieopodal Turcję. Najpiękniejsze z greckich wysp to: Kreta,
Korfu, Kos, Rodos i Mykonos. Kreta to królowa wysp, a lato tutaj trwa najdłużej, Korfu jest idealnym miejscem na romantyczne spacery, na Kos można zaznać odrobiny orientu, a Rodos to perełka pod
względem kulturalnym i krajobrazowym.Kultura i obyczajeGrecy są narodem niezwykle przyjaznym i wesołym, charakterystyczną ich cechą jest zamiłowanie do ucztowania, śpiewu i tańca. Istnieje aż 150
rodzajów tańców regionalnych, która bardzo często są częścią obrzędów religijnych i świątecznych.Bardzo ważną role w życiu obywateli tego kraju odgrywa religia, prawie 90 % procent z nich jest
chrześcijanami wyznania prawosławnego, można spotkać również osoby praktykujące islam, katolicyzm i protestantyzm, bezwyznaniowcy stanowią jedynie 6 % społeczeństwa.Językiem urzędowym jest
język nowogrecki, w kurortach turystycznych można także porozumieć się po angielsku. Warto jednak wiedzieć, że duża część Greków nie mówi w językach obcych, więc zawsze warto mieć przy sobie
podstawowe rozmówki.KuchniaNajpopularniejszą potrawą tego regionu jest z pewnością sałatka horia ki, przez mieszkańców nazywaną biesiadną, a przez resztę świata grecką. Sekret tego jakże prostego
dania tkwi w doborze najwyższej jakości składników: prawdziwego sera feta na bazie koziego mleka, świeżych warzyw i ziół oraz aromatycznej oliwy z oliwek. Warto również spróbować souvlaki, mięska z
warzywami i sosem zawiniętego w świeżą pitę oraz sosu tzatziki na bazie jogurtu greckiego, czosnku i ogórka, a także musaki - zapiekanki z bakłażanem i mielonym mięsem. Oczywiście nie sposób nie
wspomnieć o wszechobecnych rybach i owocach morza, przyrządzanych podczas wieczornych uczt. Niezwykłość kuchni greckiej z pewnością potwierdza fakt, iż została ona wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.Dla aktywnychPobyt na wyspach greckich jest idealną okazją do wypróbowania swoich sił w sportach wodnych. Bardzo popularne jest tutaj żeglarstwo po lazurowych
wodach, a także windsurﬁng. Ten region jest rajem dla wielbicieli podwodnych podróży, można tutaj spotkać rozgwiazdy, ośmiornice, a nawet delﬁny czy żółwie. Grecja jest również polecana jako
destynacja dla wielbicieli mocnych wrażeń, stanowi ona prawdziwą mekką dla wspinaczy.Co warto kupićNie można opuścić granic tego kraju bez choćby jednej butelki prawdziwej greckiej oliwy z oliwek,
która jest wizytówką tego regionu. Popularne są również wyroby kosmetyczne na bazie tego składnika, takie jak mydło czy balsam oraz grzebień z drzewa oliwnego. Doskonała pamiątką jest ręcznie
malowana ceramika - waza, talerz czy misa w antyckie wzory przez lata będzie ozdobą domu, przypominającą niezwykłe wakacje.PogodaW Grecji panuje klimat śródziemnomorski - gorące i suche lato oraz
łagodna i deszczowa zima. W czasie sezonu, który trwa od czerwca do września temperatura powietrza osiąga od 26 do ponad 30 stopni. Woda jest niemal tak samo ciepła, a słońce świeci nawet 14 godzin
w ciągu doby.Przydatne zwrotyTak- (ne)Nie - (ohi)Dzień dobry - (kalimera)Do widzenia - (adio)Cześć - (ja su)Proszę - (parakalo)Dziękuję - (e aristo)Przepraszam - (signomi)Dlaczego Grecja?Jest to kraj
oferujący nieskończone możliwości, każda wizyta odkrywa przed nami nowe atrakcje i piękne zakątki. Aby poznać wszystkie uroki tego pięknego kraju, trzeba do niego pojechać nie jeden raz. Wypoczynek na
jednej z wysp jest gwarancją pięknej pogody i udanych wakacji w Grecji, pewnie dlatego wczasy na Korfu oraz Mykonos czy wycieczka na Kretę cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Grecja
oferuje hotele skrojone na każdą miarę i kieszeń, szczególnie atrakcyjnych wycieczek można szukać w przedsezonowych promocjach. Baza hotelowa w kązdej destynacji jest niezwykle różnorodna, można
tutaj znaleźć zarówno urokliwe hoteliki w tradycyjnej śródziemnomorskiej zabudowie, jak i duże, ekskluzywne resorty pełne dodatkowych atrakcji i udogodnień. Najlepszym wyborem dla osób poszukujących
relaksu i odpoczynku będą greckie Rodos i Kos, a ci bardziej aktywni będą mogli skorzystać z ekscytujących wycieczek fakultatywnych.
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Oferta 2
Kierunek
Grecja
Ateny

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

Marina (Athens)



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
23.01.2022

1299 PLN

2598 PLN*

Dorosły: 1299.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 1299.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Ateny
dnia 16.01.2022 godz. 12:50 - 16:15
Wylot z Ateny do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 10:55 - 12:25
Śniadania
Hotel w mieście: Ateny
Twin Standard
Odległość od plaży: 7057 m

3 Grecja/A yka
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 3* - kat. lokalna 3*
Położenie:
- Ateny - ok. 200 m od przystanku autobusowego - ok. 200 m od supermarketu - ok. 1,5 km od Akropolu - ok. 1,5 km od Plaki - ok. 2 km od Świątyni Zeusa - ok. 8,5 km od plaży - ok. 8,8 km od portu w
Pireusie - ok. 13,5 km od plaży w Glyfadzie - ok. 34 km od lotniska w Atenach
Pokoje:
Comfort Standard - klimatyzacja - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka) - lodówka/minibar - TV-SAT, telefon - sejf (płatny) - balkon/taras
Wyżywienie:
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - bar
Dodatkowe informacje:
- 81 pokoi, 4-piętrowy budynek - częściowo odnowiony w 2013 r. - recepcja - winda - www.marina.com.gr
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Kraków, Katowice, Warszawa Modlin (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 125zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 225 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie
wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 375 PLN - 23 kg - 425 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa.
Opis kraju:
Grecja jest kwintesencją regionu śródziemnomorskiego - piękne plaże, lazurowa woda, długie biesiady i gościnni mieszkańcy co roku kuszą tysiące turystów poszukujących niezapomnianych wakacji. To
właśnie tutaj swój początek miała kultura współczesnej cywilizacji europejskiej, narodziła się demokracja i ﬁlozoﬁa, a z pieniących się fal wyłoniła się najpiękniejsza kobieta na świecie - Afrodyta. Stąpając
po uliczkach starożytnych miast niemal wyczuwalne są zmienne losy historii, wybierając zaś malownicze wyspy można wcielić się w rolę bohaterów takich ﬁlmów jak: Mamma Mia" czy Grek Zorba".Grecja
to pełen słońca kraj położony na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego o niesamowicie długiej linii brzegowej z dostępem do Morza Śródziemnego, Jońskiego, Egejskiego i Kreteńskiego. Cechuje się
niezwykłą różnorodnością krajobrazu, większą część Państwa pokrywają zachwycające pasma górskie, które przechodzą w sielankowy obraz małych miasteczek rolniczych i nadmorskich miejscowości. Nie
można także zapomnieć o rajskich wyspach, takich jak: Kreta, Rodos, Korfu czy Kos, a także Mykonos, w których można do woli zażywać kąpieli słonecznych, poznawać podwodną faunę i ﬂorę oraz cieszyć
się długimi spacerami wśród dziewiczej natury. Ten region oferuje nie tylko niezapomniany wypoczynek w zachwycających okolicznościach przyrody, ale także pozwala na podróż po niezwykle interesujących
kartach historii. Postaw nogę w miejscu gdzie ważyły się losy współczesnego świata - bitwy nie istniejących już mocarstw, spory ﬁlozoﬁczne między Platonem i Arystotelesem, a także pierwsze rządy ludu.
Będzie to niezwykła wyprawa pośród kamiennych ulic, tradycyjnej białej zabudowy iskrzącej się w promieniach słońca i zabytków zapierających dech w piersiach. A gdy słońce już zajdzie, a Twój umysł
będzie miał dość myśli krążących wokół zamierzchłych czasów, wybierz się na tradycyjną grecką biesiadę. Spróbuj aromatycznej kuchni, weź udział w długich, ekscytujących dysputach i zatoń w dźwiękach
żwawej zorby - bo to właśnie jest prawdziwa Grecja.Walory turystyczneTo miejsce oferuje zachwycające widoki, których nie można sobie wyobrazić. Tak liczną liczbę cudownych miejsc,
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których żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć. I tak niezwykle atrakcje, których nigdy nie będziesz w stanie wyrzucić z pamięci. Grecja to kilometry pięknych, czystych plaż, które dają możliwość relaksu
w samotności, zabawy z dziećmi czy aktywnego wypoczynku. Bogata oferta hotelowa pozwala na dopasowanie wakacji adekwatnie do Twoich potrzeb. Willa nad samym brzegiem morza na jednej z
pięknych wysp, hotel z atrakcjami dla dzieci czy zawszę pełny stół smakowitych przysmaków w ramach ofert Grecja All Inclusive są dostępne na wyciągnięcie ręki.Podczas wakacji na części kontynentalnej
koniecznie wybierz się na wycieczkę do antycznych świątyń, aby na własne oczy zobaczyć niezwykłe perły architektury, będący miejscem spotkań wyznawców ze starożytnymi bóstwami greckimi.Niezwykłe
wakacje w Grecji oferują również liczne wyspy, na których nie sposób się nudzić. Wyspy greckie są tak liczne, że niemal niepoliczalne, ocenia się, że istnieje ich około 2500, z czego tylko 200 jest
zamieszkałe. Podzielone są na kilka archipelagów, a każdy z nich jest niezwykły pod względem krajobrazu i unikalny na skalę światową. Wyspy Sarońskie znajdują się najbliżej kontynentu, są idealną
destynacją na jednodniową wycieczkę z Aten i okolic. Rajskie Wyspy Egejskie Południowe są liczne i bardzo zróżnicowane, w ich skład wchodzą słynne Cyklady i Archipelag Dodekanez. Poszukując charakteru
Grecji kontynentalnej i Włoch warto wybrać się na jedną z Wysp Jońskich. Ostatnim archipelagiem są Wyspy Egejskie Północne z widokiem na leżącą nieopodal Turcję. Najpiękniejsze z greckich wysp to:
Kreta, Korfu, Kos, Rodos i Mykonos. Kreta to królowa wysp, a lato tutaj trwa najdłużej, Korfu jest idealnym miejscem na romantyczne spacery, na Kos można zaznać odrobiny orientu, a Rodos to perełka pod
względem kulturalnym i krajobrazowym.Kultura i obyczajeGrecy są narodem niezwykle przyjaznym i wesołym, charakterystyczną ich cechą jest zamiłowanie do ucztowania, śpiewu i tańca. Istnieje aż 150
rodzajów tańców regionalnych, która bardzo często są częścią obrzędów religijnych i świątecznych.Bardzo ważną role w życiu obywateli tego kraju odgrywa religia, prawie 90 % procent z nich jest
chrześcijanami wyznania prawosławnego, można spotkać również osoby praktykujące islam, katolicyzm i protestantyzm, bezwyznaniowcy stanowią jedynie 6 % społeczeństwa.Językiem urzędowym jest
język nowogrecki, w kurortach turystycznych można także porozumieć się po angielsku. Warto jednak wiedzieć, że duża część Greków nie mówi w językach obcych, więc zawsze warto mieć przy sobie
podstawowe rozmówki.KuchniaNajpopularniejszą potrawą tego regionu jest z pewnością sałatka horia ki, przez mieszkańców nazywaną biesiadną, a przez resztę świata grecką. Sekret tego jakże prostego
dania tkwi w doborze najwyższej jakości składników: prawdziwego sera feta na bazie koziego mleka, świeżych warzyw i ziół oraz aromatycznej oliwy z oliwek. Warto również spróbować souvlaki, mięska z
warzywami i sosem zawiniętego w świeżą pitę oraz sosu tzatziki na bazie jogurtu greckiego, czosnku i ogórka, a także musaki - zapiekanki z bakłażanem i mielonym mięsem. Oczywiście nie sposób nie
wspomnieć o wszechobecnych rybach i owocach morza, przyrządzanych podczas wieczornych uczt. Niezwykłość kuchni greckiej z pewnością potwierdza fakt, iż została ona wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.Dla aktywnychPobyt na wyspach greckich jest idealną okazją do wypróbowania swoich sił w sportach wodnych. Bardzo popularne jest tutaj żeglarstwo po lazurowych
wodach, a także windsurﬁng. Ten region jest rajem dla wielbicieli podwodnych podróży, można tutaj spotkać rozgwiazdy, ośmiornice, a nawet delﬁny czy żółwie. Grecja jest również polecana jako
destynacja dla wielbicieli mocnych wrażeń, stanowi ona prawdziwą mekką dla wspinaczy.Co warto kupićNie można opuścić granic tego kraju bez choćby jednej butelki prawdziwej greckiej oliwy z oliwek,
która jest wizytówką tego regionu. Popularne są również wyroby kosmetyczne na bazie tego składnika, takie jak mydło czy balsam oraz grzebień z drzewa oliwnego. Doskonała pamiątką jest ręcznie
malowana ceramika - waza, talerz czy misa w antyckie wzory przez lata będzie ozdobą domu, przypominającą niezwykłe wakacje.PogodaW Grecji panuje klimat śródziemnomorski - gorące i suche lato oraz
łagodna i deszczowa zima. W czasie sezonu, który trwa od czerwca do września temperatura powietrza osiąga od 26 do ponad 30 stopni. Woda jest niemal tak samo ciepła, a słońce świeci nawet 14 godzin
w ciągu doby.Przydatne zwrotyTak- (ne)Nie - (ohi)Dzień dobry - (kalimera)Do widzenia - (adio)Cześć - (ja su)Proszę - (parakalo)Dziękuję - (e aristo)Przepraszam - (signomi)Dlaczego Grecja?Jest to kraj
oferujący nieskończone możliwości, każda wizyta odkrywa przed nami nowe atrakcje i piękne zakątki. Aby poznać wszystkie uroki tego pięknego kraju, trzeba do niego pojechać nie jeden raz. Wypoczynek na
jednej z wysp jest gwarancją pięknej pogody i udanych wakacji w Grecji, pewnie dlatego wczasy na Korfu oraz Mykonos czy wycieczka na Kretę cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Grecja
oferuje hotele skrojone na każdą miarę i kieszeń, szczególnie atrakcyjnych wycieczek można szukać w przedsezonowych promocjach. Baza hotelowa w kązdej destynacji jest niezwykle różnorodna, można
tutaj znaleźć zarówno urokliwe hoteliki w tradycyjnej śródziemnomorskiej zabudowie, jak i duże, ekskluzywne resorty pełne dodatkowych atrakcji i udogodnień. Najlepszym wyborem dla osób poszukujących
relaksu i odpoczynku będą greckie Rodos i Kos, a ci bardziej aktywni będą mogli skorzystać z ekscytujących wycieczek fakultatywnych.
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Oferta 3
Kierunek
Grecja
Ateny

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

Cecil (Athens)



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
23.01.2022

1349 PLN

2698 PLN*

Dorosły: 1349.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 1349.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Ateny
dnia 16.01.2022 godz. 12:50 - 16:15
Wylot z Ateny do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 10:55 - 12:25
Śniadania
Hotel w mieście: Ateny
standard double room
Odległość od plaży: 6736 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

3 Grecja/A yka
General descrip on:
The hotel Cecil Hotel, especially popular with honeymooners, is located in the vicinity of a beach. The nearest town is Airport. In the vicinity of the hotel are a number of shopping facili es and a
supermarket. In the evening, you can go dancing in a nightclub in the hotel's surroundings. The following a rac ons can be reached from the hotel: Acropolis, Acropolis Museum, Ancient Agora, Na onal
Archeological Museum and Syntagma Square. An underground sta on.
Ameni es:
Completely renovated in 2016, the 3-storey city hotel has 36 rooms. It oﬀers its guests a recep on, a lobby, a li , air condi oning and a safe (for free). WiFi is available for free. Laundry service is available
for a fee.
Wyżywienie:
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu.
Sport and Leisure:
Sports and entertainment: Tennis (where applicable, for a fee). A golf course is in the vicinity of the hotel.
Addi onal informa on:
Languages spoken: English. Accepted methods of payment: Euro / MasterCard. The hotel is gay-friendly. Some services and facili es might be closed or oﬀered with restric ons due to COVID19 Preven on
measurement. Changes can be applied without previous no ce.
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Kraków, Katowice, Warszawa Modlin (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 125zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 225 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie
wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 375 PLN - 23 kg - 425 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa.
Opis kraju:
Grecja jest kwintesencją regionu śródziemnomorskiego - piękne plaże, lazurowa woda, długie biesiady i gościnni mieszkańcy co roku kuszą tysiące turystów poszukujących niezapomnianych wakacji. To
właśnie tutaj swój początek miała kultura współczesnej cywilizacji europejskiej, narodziła się demokracja i ﬁlozoﬁa, a z pieniących się fal wyłoniła się najpiękniejsza kobieta na świecie - Afrodyta. Stąpając
po uliczkach starożytnych miast niemal wyczuwalne są zmienne losy historii, wybierając zaś malownicze wyspy można wcielić się w rolę bohaterów takich ﬁlmów jak: Mamma Mia" czy Grek Zorba".Grecja
to pełen słońca kraj położony na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego o niesamowicie długiej linii brzegowej z dostępem do Morza Śródziemnego, Jońskiego, Egejskiego i Kreteńskiego. Cechuje się
niezwykłą różnorodnością krajobrazu, większą część Państwa pokrywają zachwycające pasma górskie, które przechodzą w sielankowy obraz małych miasteczek rolniczych i nadmorskich miejscowości. Nie
można także zapomnieć o rajskich wyspach, takich jak: Kreta, Rodos, Korfu czy Kos, a także Mykonos, w których można do woli zażywać kąpieli słonecznych, poznawać podwodną faunę i ﬂorę oraz cieszyć
się długimi spacerami wśród dziewiczej natury. Ten region oferuje nie tylko niezapomniany wypoczynek w zachwycających okolicznościach przyrody, ale także pozwala na podróż po niezwykle interesujących
kartach historii. Postaw nogę w miejscu gdzie ważyły się losy współczesnego świata - bitwy nie istniejących już mocarstw, spory ﬁlozoﬁczne między Platonem i Arystotelesem, a także pierwsze rządy ludu.
Będzie to niezwykła wyprawa pośród kamiennych ulic, tradycyjnej białej zabudowy iskrzącej się w
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promieniach słońca i zabytków zapierających dech w piersiach. A gdy słońce już zajdzie, a Twój umysł będzie miał dość myśli krążących wokół zamierzchłych czasów, wybierz się na tradycyjną grecką
biesiadę. Spróbuj aromatycznej kuchni, weź udział w długich, ekscytujących dysputach i zatoń w dźwiękach żwawej zorby - bo to właśnie jest prawdziwa Grecja.Walory turystyczneTo miejsce oferuje
zachwycające widoki, których nie można sobie wyobrazić. Tak liczną liczbę cudownych miejsc, których żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć. I tak niezwykle atrakcje, których nigdy nie będziesz w stanie
wyrzucić z pamięci. Grecja to kilometry pięknych, czystych plaż, które dają możliwość relaksu w samotności, zabawy z dziećmi czy aktywnego wypoczynku. Bogata oferta hotelowa pozwala na dopasowanie
wakacji adekwatnie do Twoich potrzeb. Willa nad samym brzegiem morza na jednej z pięknych wysp, hotel z atrakcjami dla dzieci czy zawszę pełny stół smakowitych przysmaków w ramach ofert Grecja All
Inclusive są dostępne na wyciągnięcie ręki.Podczas wakacji na części kontynentalnej koniecznie wybierz się na wycieczkę do antycznych świątyń, aby na własne oczy zobaczyć niezwykłe perły architektury,
będący miejscem spotkań wyznawców ze starożytnymi bóstwami greckimi.Niezwykłe wakacje w Grecji oferują również liczne wyspy, na których nie sposób się nudzić. Wyspy greckie są tak liczne, że niemal
niepoliczalne, ocenia się, że istnieje ich około 2500, z czego tylko 200 jest zamieszkałe. Podzielone są na kilka archipelagów, a każdy z nich jest niezwykły pod względem krajobrazu i unikalny na skalę
światową. Wyspy Sarońskie znajdują się najbliżej kontynentu, są idealną destynacją na jednodniową wycieczkę z Aten i okolic. Rajskie Wyspy Egejskie Południowe są liczne i bardzo zróżnicowane, w ich
skład wchodzą słynne Cyklady i Archipelag Dodekanez. Poszukując charakteru Grecji kontynentalnej i Włoch warto wybrać się na jedną z Wysp Jońskich. Ostatnim archipelagiem są Wyspy Egejskie Północne
z widokiem na leżącą nieopodal Turcję. Najpiękniejsze z greckich wysp to: Kreta, Korfu, Kos, Rodos i Mykonos. Kreta to królowa wysp, a lato tutaj trwa najdłużej, Korfu jest idealnym miejscem na
romantyczne spacery, na Kos można zaznać odrobiny orientu, a Rodos to perełka pod względem kulturalnym i krajobrazowym.Kultura i obyczajeGrecy są narodem niezwykle przyjaznym i wesołym,
charakterystyczną ich cechą jest zamiłowanie do ucztowania, śpiewu i tańca. Istnieje aż 150 rodzajów tańców regionalnych, która bardzo często są częścią obrzędów religijnych i świątecznych.Bardzo ważną
role w życiu obywateli tego kraju odgrywa religia, prawie 90 % procent z nich jest chrześcijanami wyznania prawosławnego, można spotkać również osoby praktykujące islam, katolicyzm i protestantyzm,
bezwyznaniowcy stanowią jedynie 6 % społeczeństwa.Językiem urzędowym jest język nowogrecki, w kurortach turystycznych można także porozumieć się po angielsku. Warto jednak wiedzieć, że duża
część Greków nie mówi w językach obcych, więc zawsze warto mieć przy sobie podstawowe rozmówki.KuchniaNajpopularniejszą potrawą tego regionu jest z pewnością sałatka horia ki, przez
mieszkańców nazywaną biesiadną, a przez resztę świata grecką. Sekret tego jakże prostego dania tkwi w doborze najwyższej jakości składników: prawdziwego sera feta na bazie koziego mleka, świeżych
warzyw i ziół oraz aromatycznej oliwy z oliwek. Warto również spróbować souvlaki, mięska z warzywami i sosem zawiniętego w świeżą pitę oraz sosu tzatziki na bazie jogurtu greckiego, czosnku i ogórka,
a także musaki - zapiekanki z bakłażanem i mielonym mięsem. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o wszechobecnych rybach i owocach morza, przyrządzanych podczas wieczornych uczt. Niezwykłość
kuchni greckiej z pewnością potwierdza fakt, iż została ona wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.Dla aktywnychPobyt na wyspach greckich jest idealną okazją do
wypróbowania swoich sił w sportach wodnych. Bardzo popularne jest tutaj żeglarstwo po lazurowych wodach, a także windsurﬁng. Ten region jest rajem dla wielbicieli podwodnych podróży, można tutaj
spotkać rozgwiazdy, ośmiornice, a nawet delﬁny czy żółwie. Grecja jest również polecana jako destynacja dla wielbicieli mocnych wrażeń, stanowi ona prawdziwą mekką dla wspinaczy.Co warto kupićNie
można opuścić granic tego kraju bez choćby jednej butelki prawdziwej greckiej oliwy z oliwek, która jest wizytówką tego regionu. Popularne są również wyroby kosmetyczne na bazie tego składnika, takie
jak mydło czy balsam oraz grzebień z drzewa oliwnego. Doskonała pamiątką jest ręcznie malowana ceramika - waza, talerz czy misa w antyckie wzory przez lata będzie ozdobą domu, przypominającą
niezwykłe wakacje.PogodaW Grecji panuje klimat śródziemnomorski - gorące i suche lato oraz łagodna i deszczowa zima. W czasie sezonu, który trwa od czerwca do września temperatura powietrza
osiąga od 26 do ponad 30 stopni. Woda jest niemal tak samo ciepła, a słońce świeci nawet 14 godzin w ciągu doby.Przydatne zwrotyTak- (ne)Nie - (ohi)Dzień dobry - (kalimera)Do widzenia - (adio)Cześć (ja su)Proszę - (parakalo)Dziękuję - (e aristo)Przepraszam - (signomi)Dlaczego Grecja?Jest to kraj oferujący nieskończone możliwości, każda wizyta odkrywa przed nami nowe atrakcje i piękne zakątki. Aby
poznać wszystkie uroki tego pięknego kraju, trzeba do niego pojechać nie jeden raz. Wypoczynek na jednej z wysp jest gwarancją pięknej pogody i udanych wakacji w Grecji, pewnie dlatego wczasy na Korfu
oraz Mykonos czy wycieczka na Kretę cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Grecja oferuje hotele skrojone na każdą miarę i kieszeń, szczególnie atrakcyjnych wycieczek można szukać w
przedsezonowych promocjach. Baza hotelowa w kązdej destynacji jest niezwykle różnorodna, można tutaj znaleźć zarówno urokliwe hoteliki w tradycyjnej śródziemnomorskiej zabudowie, jak i duże,
ekskluzywne resorty pełne dodatkowych atrakcji i udogodnień. Najlepszym wyborem dla osób poszukujących relaksu i odpoczynku będą greckie Rodos i Kos, a ci bardziej aktywni będą mogli skorzystać z
ekscytujących wycieczek fakultatywnych.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

