
 

 

CENA: 300EURO + 1050ZŁ  

 

SALONIKI, KAVALA, FILIPPI, REJS WOKÓŁ GÓRY ATHOS, PLAŻOWANIE, METEORY, OCHYRDA , SKOPJE 

 

 1 dzień - 01.07.2019 

 Zbiórka uczestników o godzinie 01.30, pakowanie bagaży; wyjazd do hotelu transferowego w okolicy   

Nisza – zakwaterowanie i obiadokolacja. Nocleg 

 

2 dzień - 02.07.2019 

Śniadanie. Wykwaterowanie.  Wyjazd do SALONIK, zwiedzanie Katedry św. 

Demetriusza, Biała Wieża, Łuk Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego, spacer 

nadmorską promenadą – przejazd do hotelu zakwaterowanie  i obiadokolacja.  

 

3 dzień - 03.07.2019 

Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do KAVALLI (dawne Neapoli) miasta z 

którego w 48 roku p.n.e. Św. Paweł rozpoczął swoją działalność misyjną, 

oglądanie wspaniałej panoramy portu i starego miasta wraz ze starożytnym 

akweduktem; przejazd do FILIPPI, miejsca chrztu Lidii, pierwszego miasta w 

Grecji związanego z działalnością Św. Pawła, zwiedzanie agory, bazyliki oraz 

więzienia w którym osadzony był Św. Paweł.  

 

4 dzień - 04.07.2019 

Wyjazd do URANUPOLI - greckiego miasteczka położonego na Przylądku Athos 

tuż przy granicy z Autonomiczną Republiką Góry Athos. Rejs statkiem 

opływającym Górę Athos.  Przejazd na plaże . Odpoczynek. Powrót do hotelu.  

 

5 dzień  - 05.07.2019 

Śniadanie, przyjazd do METEORÓW.  Zwiedzanie potężnego centrum 

klasztornego wschodniego kościoła ortodoksyjnego położonego na skałach 613 

m n.p.m. Wizyta w 2 klasztorach. 

Przejazd do hotelu w okolicach Kalambaki. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg.  

 

6 dzień - 06.07.2019 

Śniadanie. Wyjazd do MACEDONII. Przejazd nad JEZIORO OCHRYDZKIE, 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. Wieczorna degustacja wina 

dla chętnych ( cena podana po określeniu liczby osób). 

 



 

 

 

7 dzień - 07.07.2019 

Śniadanie, Msza św. w kościele św. Cyryla i Metodego, następnie zwiedzanie 

OCHRYDY – Starówka, Promenada. Czas wolny na PLAŻOWANIE w 

krystalicznie czystych wodach Jeziora Ochrydzkiego. Wyjazd z Ochrydy w 

godzinach popołudniowych. Przejazd do Skopje.  

Obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

 

8 dzień   - 08.07.2019 

Śniadanie. Wykwaterowanie a następnie zwiedzanie SKOPJE z 
przewodnikiem: Muzeum Matki Teresy, Msza Święta w kaplicy, pomnik Matki 
Teresy, kamienny most, Carsija – dzielnica muzułmańska, Stare Miasto, czas 
wolny na zakup pamiątek.   ( obiad we własnym zakresie.) Wyjazd do Polski. 
Przejazd przez Serbię i Węgry ( 1250km. ) 
 
9 dzień   - 09.07.2019 

Powrót na miejsce zbiorek w godzinach porannych. 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

 Przejazd komfortowym autokarem  

 7 noclegów w hotelach *** w pokojach 2/3 osobowych  

 Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji  

 Opieka pilota  

 Ubezpieczenie KL, NNW 

 TFG  

 Zestaw tour-guide  

 

Cena nie zawiera:  

 Kosztów realizacji programu  - ok. 60euro ( przewodnicy, wstępy, rejs wokół Góry Athos) 

 Dopłaty do pokoju jednoosobowego  - 20 euro za noc 

 Napojów do obiadokolacji 

 Degustacja wina w Ochrydzie  

 taksa klimatyczna - płatna w hotelu (Podatek hotelowy płatny na miejscu za os. za noc 0,75€ w 

hotelu 3*** i 1,5€ w hotelu 4****) 

 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE:  

 UBEZPIECZENIE OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH- 30zł 

 UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI  - 70zł 

 UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z PRZYCZYN CHOROBY PRZEWLEKŁEJ  - 140zł 


