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GRECKA WYPRAWA – PELOPONEZ 2023 
Wycieczka samolotowa 9-dniowa w terminie 24.05-1.06.2023 r. – ŚRODA – CZWARTEK  

 

1 dzień 24.05.2023 ŚRODA  
Wylot grupy z lotniska Chopina w Warszawie liniami lotniczymi AEGAN do Aten 10:35-14:05 (lot rejsowy, 
każdemu uczestnikowi przysługuje jeden bagaż rejestrowany i jeden bagaż podręczny na pokład samolotu)  
SPOTKANIE GRUPY Z PILOTEM NA LOTNISKU CHOPINA PRZY TABLICY ODLOTÓW W NOWYM TERMINALU O 
GODZ. 8.00 – godziny finalne do potwierdzenia przed wylotem, przekazanie dokumentów i zestawów 
słuchawkowych   
Spotkanie z polską przewodniczką na lotnisku w Atenach, transfer z lotniska w Atenach do hotelu w Tolo, 
zakwaterowanie w hotelu FLISVOS ROYAL ****, obiadokolacja bufetowa (napoje dodatkowo płatne), nocleg 
 
2 dzień 25.05.2023 CZWARTEK  
Dzień przeznaczony na wypoczynek na miejscu oraz indywidualne zwiedzanie, dla chętnych możliwość 
wspólnego spaceru po miejscowości TOLO, w ramach pakietu hotelowego  – śniadanie bufetowe w hotelu i 
obiadokolacja bufetowe  
 
3 dzień 26.05.2023 PIĄTEK  
Śniadanie bufetowe w hotelu, WYJAZD NA WYCIECZKĘ Z POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM:  

• Epidauros – stanowisko archeologiczne z dawną światynią Asklepiosa - mitologicznego boga lekarzy oraz 
najlepiej zachowany teatr z IV w.p.n.e, słynący do dziś z doskonałej akustyki. 

• Mykeny – główny ośrodek kultury mykeńskiej z epoki brązu. Najważniejsze 
zabytki to pałac królewski, Lwia Brama, krąg grobów szybowych odkrytych przez 
Schliemanna, Grób Agamemnona. 

• Starożytny Korynt – Dziś to głównie ruiny z okresu rzymskiego,  ale w czasach 
świetności to jedno z ważniejszych miast-państw starożytnej Grecji. W 50 r.n.e. 
Korynt odwiedził apostoł Paweł. 

• Postój przy kanale korynckim, który łączy Morze Egejskie z Morzem Jońskim. Jest 
jednym z trzech znanych kanałów na świecie, ma długość ok. 6,4 km i szerokości ok.23 m.  

Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 
 
4 dzień 27.05.2023 SOBOTA  
Śniadanie bufetowe w hotelu, w I połowie dnia czas na plażowanie  
POPOŁUDNIOWA WYCIECZKA DO NAFPLIO – pierwszej stolicy kraju,  
po wyzwoleniu Grecji z niewoli tureckiej. 
Historia miasta sięga czasów prehistorycznych, ale największy rozkwit miasta to 
czasy weneckie i to właśnie z tego okresu pochodzi starówka Nafplio, W centrum 
miasta plac Syntagma (Konstytucji) , przy którym zlokalizowane są historyczne 
budynki. Nad całym centrum dominują 2 twierdze z czasów weneckich, 
tureckich(Twierdza Palamidi i Akronafplia), a przy nabrzeżu urokliwa maleńka 
twierdza Burtzi. Uroku spacerom, szczególnie dodają pnące się niemal wszędzie bugenwille. 
Powrót do hotelu w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg  

http://www.pitur.pl/


Biuro Podróży PITUR Piotr Kociszewski 
PUNKT SPRZEDAŻY: UL. NOWY ŚWIAT 53 
WARSZAWA (WEJŚCIE OD UL. WARECKIEJ)  
TEL. 48 883 009 494   mail: wycieczki@pitur.pl   
www.pitur.pl 

 

 

ING Bank Śląski – nr konta: 59 1050 1924 1000 0092 0701 6255 

NIP 522 282 17 63 

5 dzień 28.05.2023 NIEDZIELA 
Śniadanie bufetowe w hotelu, WYJAZD NA WYCIECZKĘ Z POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM  
DO  MIEJSCOWOŚCI MONEMVASIA, ZWANA GIBRALTAREM GRECJI LUB GIBRALTAREM WSCHODU.  
Mała wyspa połączona z lądem wąską groblą, skrywa  jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Grecji. 
Podzielona jest na Górne i Dolne Miasto.   Podczas spaceru po dolnym (do dziś zamieszkałym mieście) 
zobaczymy zabytkowe budowle z XVI w. i niezwykłe bizantyjskie kościoły., a także zapierające dech w piersiach 
widoki. Czas wolny na kawę. 
Wieczorem w hotelu obiadokolacja i nocleg  
 
6 dzień 29.05.2023 PONIEDZIAŁEK 
Śniadanie bufetowe w hotelu, dzień na odpoczynek i plażowanie / dla chętnych WYCIECZKA 
FAKULTATYWNA - REJS NA WYSPY : HYDRA & SPETSES – PRZY GRUPIE MIN. 20 OSÓB – 45 EURO / OSOBA 

• Hydra - niewielka wyspa Zatoki Sarońskiej M. Egejskiego. Rejs trwa ok.2,5 godziny. Na wyspie spacer i czas 

wolny. Wyspa jest bardzo urokliwa, magiczna, romantyczna. Tutaj tworzył m.in. kanadyjski piosenkarz 

Leonard Cohen. To miejsce, gdzie czuje się artystyczną atmosferę, to jedyna grecka wyspa, po której nie 

jeżdżą samochody. Zakazana jest nawet jazda rowerem, jedynym środkiem transportu są sympatyczne osły. 

• Spetses - słynąca z pięknej promenady i z dorożek. Czas wolny na wyspie ok.1,5 godz. Czas na kawiarenki, 

restauracje, lody. To rodzinna wyspa greckiej bohaterki narodowej, Laskariny Bubuliny, która odegrała 

ważną rolę podczas wyzwalania Grecji 

Wieczorem w hotelu obiadokolacja i nocleg  

 

7 dzień 30.05.2023 WTOREK  
Po śniadaniu WYCIECZKA AUTOKAROWA - przejazd do starożytnej Olimpii – 
kolebki igrzysk olimpijskich. Pierwsze odnotowane zorganizowano w 776 r. 
p.n.e. Zwiedzanie ruin sanktuarium Zeusa i Hery. Najważniejszym dziełem w Olimpii 
był posąg Zeusa, dłuta Fidiasza, stojący w głównej świątyni i znajdował się na liście 
siedmiu cudów starożytnego świata. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja 
 
 
8 dzień  31.05.2023 ŚRODA  

Dzień przeznaczony na wypoczynek na miejscu oraz indywidualne zwiedzanie, dla chętnych możliwość 
wspólnego spaceru po miejscowości TOLO, w ramach pakietu hotelowego  – śniadanie bufetowe w hotelu 
i obiadokolacja bufetowe  
DLA CHĘTNYCH – MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W CAŁODNIOWEJ WYCIECZCE DO ATEN: Objazd, spacer i zwiedzanie 
najważniejszych zabytków Aten :Akropol (świątynia Parthenon, światynia Nike, Erechtejon, Propyleje), 
 Wzgórze Areopag, Agora Grecka, Agora Rzymska, Katedra Ateńska, Parlament ze zmianą warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza,  stadion Kalimarmaro,  gdzie rozegrały się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, 
 Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Tryptyk Ateński. Czas wolny na najstarszej dzielnicy ateńskiej- Place 
KOSZT NA 1 OSOBĘ PRZY GRUPIE MIN. 20 OSÓB – 50 EURO + 20 EURO BILETY WSTĘPU (10 EURO Z ULGĄ)  
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9 dzień  1.06.2023 CZWARTEK 

Powrót grupy do Warszawy, po śniadaniu wykwaterowanie i czas wolny do dyspozycji uczestników, transfer 
autokarem na lotnisko, wylot z lotniska w Atenach o godz.16:00 – przylot o godz. 17:30, powrót uczestników 
we własnym zakresie  
 
 

Cena:  

• dla grupy 40-osobowej 4350 zł/os. + 130€ na bilety wstępu płatne  

u pilota w dniu wyjazdu/ 100€ dla osób powyżej 65 r.ż. (ulgowe bilety wstępu) 

• dla grupy 35-osobowej 4650 zł/os. + 130€ na bilety wstępu płatne u pilota w dniu 

wyjazdu/ 100€ dla osób powyżej 65 r.ż. (ulgowe bilety wstępu) 

Cena zawiera: 
• Noclegi w hotelu Flisvos Royal**** przy piaszczystej plaży Tolo – standardowo w pokojach 2 osobowych 
wyposażonych w klimatyzację, balkon, łazienkę, suszarkę do włosów, telefon, Internet Wi-Fi, telewizor, sejf, mini bar, 
24-serwis, sprzątanie pokoju 
• Wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i obiadokolacje), napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne 
 • Transport: (1) przelot samolotem w obie strony liniami AEGAN– cena zawiera bagaż rejestrowany do 23 kg i bagaż 
podręczny do 8 kg; (2) na miejscu – transfery oraz wycieczki w Grecji – przejazd autokarem wyposażonym 
w klimatyzację, DVD, WC, pasy bezpieczeństwa  
• Opiekę pilota – przewodnika na całej trasie wycieczki  
• Realizację programu (opieka polskojęzycznych przewodników miejscowych we wskazanych miejscach)  
• Ubezpieczenie – pakiet KL (25 000 euro), NNW (15 000 pln), BP (1000 pln) 
 • Składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Turystycznego Funduszu Pomocowego  
 

Cena nie zawiera:  
• Dopłaty do gwarantowanego pokoju 1 osobowego (na zapytanie) –  30 euro/doba czyli finalnie 240 euro /os.  – liczba 
pokoi ograniczona  
• Napojów do obiadokolacji 
• Biletów wstępu do wskazanych w programie obiektów i kosztów opłaty klimatycznej oraz wynajmu zestawów tour-
guide – zgodnie z podanymi powyżej kwotami w zależności od wielkości grupy i zniżki związanej z wiekiem 
• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (dodatkowo 3% wartości imprezy) oraz możliwości rozszerzenia 
standardowego ubezpieczenia KR o ryzyka, np.  z powodu chorób przewlekłych lub rezygnacji z powodu COVID – decyzja  
w momencie podpisywania umowy!!!  

• Kosztów wycieczek fakultatywnych na wyspy i do Aten – zgodnie z ceną w programie  

 

UWAGA:  

✓ Kolejność realizacji programu może ulec zmianie  

✓ uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem - paszport bądź dowód osobisty, dodatkowe 
wymogi wjazdowe – będą weryfikowane bliżej wyjazdu w zależności od warunków epidemiologicznych  

✓ cena pakietu została skalkulowana według aktualnych kursów euro – z założeniem maksymalnie wymiany na poziomie 
1 euro = 5 PLN. Organizator zastrzega zgodnie z OWU prawo zmiany ceny w obliczu gwałtownych zmian kursu walut – 
maksimum na 21 dni przed.  Zasady rezygnacji z wycieczek samolotowych zostały opisane w OWU BP PITUR Piotr 
Kociszewski  

http://www.pitur.pl/

