Biuro podróży „Szarpie Travel”
Serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy Kadzidło
na wycieczkę:

ANTYCZNA GRECJA 12 dni
06.08 – 17.08 2020
WĘGRY : Budapeszt
GRECJA: Meteory, Termopile, Teby, Ateny, Kanał Koryncki, Mykeny, Epidauros,
Lutraki, Delfy, Riwiera Olimpijska – Olimp, Skiathos, Saloniki
SERBIA: Belgrad
Ramowy program :
1 dzień 06-08-2020
Wyjazd z Kadzidła i przejazd do Budapesztu, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień 07-08-2020
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie miasta komunikacją miejską,
zobaczymy min.: Plac Bohaterów , Park Miejski, Pałacyk Vajdahunyad, Bazylikę św.
Stefana, Parlament, Wzgórze Zamkowe, Kościół Macieja, Baszty Rybackie;
Obiadokolacja, wyjazd w kierunku Grecji.
3 dzień 08-08-2020
Przyjazd do Grecji. W czasie przejazdu krótkie zwiedzanie Salonik, między innymi
Odos Egnatia, głównej ulicy miasta, przy której przeplatają się zabytki rzymskie,
greckie, bizantyjskie i tureckie, kościół Panagia Chalkeon, ruiny rzymskiej agory, Łuk
Galeriusza, Rzymska Rotunda, Agia Sophia – wzorowana na słynnej bazylice z
Konstantynopola oraz Biała Wieża. Przejazd do hotelu na wybrzeżu olimpijskim,
zakwaterowanie, czas na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień 09-08-2020
08.00 – 10.00 Pośniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Kalambaki,
10.00 – 13.00 zwiedzanie wiszących klasztorów Meteora. Te „skały zawieszone w
powietrzu", uznane są za jedną z najwspanialszych atrakcji turystycznych Grecji,
będącą na liście 100 cudów świata (konieczny odpowiedni strój: zakryte ramiona,
panie długie spódnice, panowie długie spodnie), 13.00 – 16.00 przejazd do Termopil i
krótki postój w miejscu krwawej walki Persów z Grekami, gdzie zobaczymy pomnik
Leonidasa.
16.00 – 18.30 Przyjazd do hotelu w miejscowości Nea Makri (okolice Aten),
obiadokolacja i nocleg
5 dzień 10-08-2020
Po śniadaniu zwiedzanie Aten. Zobaczymy wszystkie najsłynniejsze atrakcje miasta:
wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu - Świątyni Ateny Partenos (dziewicy)

zbudowanej przez słynnego ateńskiego architekta Kallikratesa, monumentalna brama
Propyleje, świątynia Ateny Nike, Erechtejon ze słynnym krużgankiem oraz Agora centrum życia politycznego, religijnego i handlowego starożytnej Grecji. Następnie
zobaczymy Odeon Herodosa Attyka, wieżę wiatrów, świątynię Zeusa Olimpijskiego
oraz zrekonstruowany stadion Kali Marmaro, na którym odbyły się pierwsze nowożytne
igrzyska
olimpijskie. Zobaczymy także słynnych gwardzistów greckich w tradycyjnych strojach
trzymających wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Spacer po Place,
rozrywkowej dzielnicy Aten. Zwiedzanie zakończymy w Muzeum Akropolu.
Obiadokolacja – wieczór grecki z muzyką, folklorem i daniami greckimi. Przejazd do
hotelu, nocleg.
6 dzień 11-08-2020
Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i przejazd na Peloponez. W programie postój
przy Kanale Korynckim - 6-kilometrowy przesmyk oddany do użytku w 1893 r. - dzisiaj
skraca czas opływania przylądka o wiele godzin i jest niezaprzeczalną atrakcją
turystyczną. Następnie udamy się do Myken, miasta założonego przez legendarnego
Perseusza. Zwiedzimy twierdzę mykeńską ze słynną Lwią Bramą,
Pałac Agamemnona, malownicze mury obronne oraz Grób Agamemnona, czyli
Skarbiec Atreusza. Później przejazd do Epidauros, zobaczymy m.in.: teatr zbudowany
w IV wieku p.n.e. o fenomenalnej akustyce, w którym do dzisiaj odbywają się spektakle
dramatów antycznych oraz świątynię Asklepiosa, poświęconą patronowi lekarzy i
uzdrowicieli. Przejazd na obiadokolację i zakwaterowanie w hotelu nad morzem w
okolicach Loutrak.
7 dzień 12-08-2020
Wykwaterowanie, przejazd do Teb, wizyta w muzeum archeologicznym w Tebach,
przejazd do Delf, zwiedzanie miasta znanego już od XII w. p.n.e., a rozsławionego
przez tzw. wyrocznię delficką. przejazd do hotelu w okolice Leptokari. Obiadokolacja.
Nocleg.
8 - 9 dzień 13,14-08-2020
Po śniadaniu wypoczynek, wieczorem obiadokolacja i nocleg. W tych dniach
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych :
- rejs na Skiathos - Rejs wzdłuż urokliwego półwyspu Pilion i wyspy Ewia. Podczas
rejsu załoga zadba o dobrą zabawę i wiele atrakcji, m.in. postój w Zatoce Szyszek.
- Olimp - przejazd do miejscowości Litochoro, z której wyruszają wszystkie szlaki na
Olimp. Spacer wąwozem rzeki Enipeas w Parku Narodowym Olimpu. Następnie
przejście do starej, kamiennej wioski Paleos Panteleimonas. Dalej wycieczka na
Masyw Olimpu - siedziby 12 bogów olimpijskich.
10 dzień 15-08-2020
Po śniadaniu przejazd w kierunku Belgradu. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja i
nocleg.
11 dzień 16-08-2020
Po śniadaniu wykwaterowanie z hoteli i zwiedzanie Belgradu: w programie między
innymi stare miasto ze śladami architektury tureckiej, potężna, zbudowana przez
Turków Osmańskich twierdza Kalemegdan z przepięknym widokiem na Sawę i Dunaj,
bazylika Sveti Sava oraz wieża zegarowa. Po zwiedzaniu proponujemy wycieczkę

fakultatywną- rejs Dunaj - Sawa (cena ok. 14 €). Po południu, wyjazd w kierunku Polski.
W trakcie przejazdu krótkie ostoje oraz obiadokolacja.
12 dzień 17-08-2020 Przyjazd do Kadzidła ok. godz. 13.00. Zakończenie wycieczki.
Cena 2900,Raty:
Do 15 II – 500,Do 15 III – 500,Do 15 IV – 1000,Do 15 V – 500,Do 15 VI – 400,UWAGA!
Zapisy oraz wpłaty w Kadzidle, w Centrum Kultury Kurpiowskiej, przy ulicy
Kościuszki. Warunkiem zapisu jest dowód wpłaty. Kolejne dowody wpłaty
dołączamy zgodnie z powyższym harmonogramem.
UWAGA!
W związku z koniecznością dokonania rezerwacji, nie przewidujemy, po 15
kwietnia, możliwości zwrotu pieniędzy!
Ilość miejsc ograniczona!

UWAGA!
Uczestnikami wycieczki mogą być tylko mieszkańcy Gminy Kadzidło.

