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KATERINI PARALIA – FILIPIA – SALONIKI – KALAMBAKA – METEORY – DOLINA TEMBI –
TERMOPILE – DELFY – ATENY – KORYNT – EPIDAVROS – MYKENY – NAFPLION – PATRA

CENA: 2650 zł + 130 Euro
TERMIN: 19 – 28 września 2018
Opiekun duchowy: Ks. Prałat Romuald Brudnowski

Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki 1000 zł
PROGRAM WYJAZDU:
Dzień 1: WYJAZD z Kudowy – Czermnej (godzina wyjazdu będzie podana w późniejszym terminie), bezpośredni przejazd przez Czechy, Słowację,
Serbię, Macedonię do Grecji. Nocleg tranzytowy w Serbii – kolacja we własnym zakresie.
Dzień 2: Śniadanie, przyjazd do GRECJI w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu wyjazd do FILIPII (od której Św. Paweł rozpoczął w 49 r. swą misję w Europie), zwiedzanie, przejazd do SALONIK, zwiedzanie
miasta: Biała Wieża, Kościół św. Dimitrosa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: Po śniadaniu przejazd na METEORY, zwiedzanie klasztorów z czasów świetności cesarstwa bizantyjskiego, pobyt w pracowni ikon
bizantyjskich. Przejazd na RIWIERĘ OLIMPIJSKĄ, po drodze postój w DOLINIE TEMBI, gdzie znajduje się kościół ze źródełkiem św. Paraskevi,
patronki chorób oczu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: Po śniadaniu przejazd do DELF. Po drodze zwiedzanie: TERMOPILE – miejsce bitwy Greków z Persami w 480 r p.n.e., pomnik Leonidasa,
następnie: DELFY (w tym miejscu, gdzie mitologia wyznaczyła środek świata i gdzie znajdowała się najsłynniejsza wyrocznia starożytności) –
zwiedzanie ruin Świętego Okręgu. Nocleg w okolicach Delf, obiadokolacja.
Dzień 6: Po śniadaniu przejazd do ATEN, zwiedzanie miasta: Akropol (Partenon, Teatr Dionizosa, Odeon), Areopag, Plaka, Athinas, Łuk Hadriana,
Świątynia Zeusa, Agora Grecka, Agora Rzymska. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg na wybrzeżu.
Dzień 7: Po śniadaniu zwiedzanie EPIDAVROS – Sanktuarium Asklepiosa i teatr antyczny, MYKENY – Mury cyklopie, Lwia Brama, Groby Szybowe
i Grób Agamemnona, NAFPLION – spacer po mieście zbudowanym na styl wenecki. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 8: Po śniadaniu przejazd do starożytnego KORYNTU. (dla chętnych możliwość płynięcia Kanałem Korynckim, rejs trwa ok. 1,5 godziny, koszt: 25
€). W godzinach popołudniowych ciepły posiłek na lądzie, wyjazd do PATRY, zaokrętowanie na prom, wypłynięcie do WŁOCH w godzinach wieczornych
(przeprawa nocna).
Dzień 9: Przypłynięcie do Włoch w godzinach nocnych (ok. 22.00). Przejazd do POLSKI (podróż ok. 15 godzin).
Dzień 10: Przyjazd do Kudowy-Zdroju.

INFORMACJE DODATKOWE:
ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, wc),
- 7 noclegów, pokoje 2-osobowe z łazienkami,
- śniadania i obiadokolacje wg programu,
- opiekę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie NNW, KL,
- przeprawa promowa nocna Patra – Włochy (zakwaterowanie w kabinach 4-osobowych)
CENA NIE ZAWIERA:
- dla chętnych:
* wieczór grecki – obiadokolacja z muzyką grecką: 30 €/os,
* rejs po Kanale Korynckim: 25 €/os,
* dopłata za miejsce w kabinie 2-os. na promie: 40 €/os

