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Grecja
wycieczka 15-dniowa
Grecja to połączenie pięknej baśni i równie pięknej rzeczywistości – złoty piasek plaż zaprasza do leniuchowania, błękitne, ciepłe i czyste morze zachęca do kąpieli, a mistyczna atmosfera antycznej architektury i
sztuki kusi swą wspaniałością,
oryginalnością i tajemnicą.
Tutaj każdy kamień, każda
budowla i każdy skrawek wybrzeża przechowują tajemnicę przeszłości, a każda droga
przenosi nas w dawny świat
mitów zrodzony z kultu sił
przyrody.
Loutraki jest jednym z najstarszych kurortów, słynącym
z terapeutycznej wody. Historyczne zapiski potwierdzają
ważność tego uzdrowiska.,
Ponieważ od starożytności kontynuuje swoje tradycje propagowania naturalnego lecznictwa,
dlatego uznaje się je za najstarsze greckie SPA.
Loutraki miejscowość w Grecji
położona nad Morzem Jońskim
(Zatoka Koryncka), najstarsze
uzdrowisko świata. Zakwaterowanie w hotelu z basenem w
pokojach 2 lub 3 osobowych.
Hotel położony w samym centrum Loutraki, 100 m od plaży.

PROGRAM WYCIECZKI
03.09.2014
Wyjazd z Kołobrzegu.
04.09.2014
Zaokrętowanie na prom w Ankonie.
05.09.2014
Przypłynięcie do Patras (Grecja). Przejazd do miejscowości Loutraki (2 godziny). Loutraki- najstarsze
uzdrowisko świata. Zakwaterowanie w hotelu z basenem w pokojach 2 lub 3 osobowych. Hotel położony
w samym centrum Loutraki, 100 m do plaży.
05.09 - 15.09.2014
Pobyt w Loutraki. W trakcie pobytu programowe
wycieczki. Wycieczka do Aten, zwiedzanie miasta,
wejście na Akropol. Objazd Peloponezu. Delfy Świątynia Apollina, Święty Okrąg, Skała Sybilli, Teatr.
Przejazd do Loutraki nad Zatoką Koryncką. Mykeny
- starożytne miasto greckie w północno-wschodniej
części Epidauros - świątynia w formie Półwyspu
Peloponeskiego. Asklepiosa doryckiego peripterosa,
świątynia Artemidy. Nafplio - dawna stolica Grecji.
15.09.2014
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Kalampaka.
Meteory - zwiedzanie zespołu monastycznych klasztorów na wysokich skałach, odwiedzimy również
zakład produkcji ikon (możliwość zakupu). Obiadokolacja, nocleg.
16.09.2014
Po śniadaniu przejazd do Budapesztu. Obiadokolacja,
nocleg.
17.09.2014
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Kołobrzegu.

ŚWIADCZENIA

przejazd autokarem klasy lux,
prom z Wenecji do Patras,
1 nocleg na promie w kabinach 4 osobowych,
10 noclegów w Loutraki, 1 nocleg Saloniki, 1 nocleg
Budapeszt,
12 śniadań, 12 obiadokolacji,
opieka pilota, przewodnicy greccy,
ubezpieczenie,
Cena nie zawiera biletów wstępu,

TERMIN - 03.09-17.09.2014r
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