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MAJOWKA W GRECJI   
weź 3 dni urlopu i jedz na 9 dniową majówkę do Grecji 
 
Pierwszomajowe święto w Grecji to święto wiosny, kwiatów i życia, to święto związane z pogańskim kultem płodności oraz żyzności ziemi. 
W tym dniu zwyczajowo zaplata się majowe wianki z kwiatów zebranych na polach i łąkach , aby tradycji stało się zadość powinny zawierać 
rośliny o działaniu odstraszającym zło, czyli pokrzywę lub czosnek. Gotowymi wiankami ozdabia się drzwi domów. To czas radosnego 
grillowania . 
 
I dzień   
Zbiórka uczestników , wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00.  
Przejazd autokarem przez Polskę, Słowację, Węgry, Serbię. 
II dzień 
Przejazd przez Grecję. Przyjazd do hotelu na Riwierze 
Olimpijskiej w Grecji,  w godzinach dopołudniowych. 
Zakwaterowanie , odpoczynek, plażowanie, zapoznanie się z 
okolicą, obiadokolacja, wieczór przy winie , nocleg . 
III dzień - VI dzień 
Śniadanie, czas wolny na odpoczynek i plażowanie, 
obiadokolacja, nocleg. W wybranym terminie wycieczki do : 
Paleos Pantaleimonas górskiej wioski zawieszonej na 
wschodniej stronie masywy Olimpu oraz Litochoro ze 
spacerem do Wąwozu Enipeas . 
Platamonas  wieczorna wyprawa z wizytą w greckiej tawernie z 
poczęstunkiem greckim winem Retzina . 
VII dzień 
Śniadanie , czas wolny na odpoczynek i plażowanie , ostatnie 
zakupy obiadokolacja , pożegnalny wieczór przy winie , nocleg . 
VIII dzień 
Wczesne śniadanie , wykwaterowanie z hotelu wyjazd do 
Thesalonik . Biała Wieża, pozostałości pałacu cesarza 

Galeriusza, Rotundę Św Jerzego, kościół Agia Sofia, plac 
Arystotelesa  , czas wolny i na zakupy . 
W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Polski 
.Przejazd przez Macedonie i Serbię . 
IX dzień 
Przejazd przez Węgry, Słowację i Polskę, po drodze posiłek we 
własnym zakresie. 
Zakończenie wycieczki  w godzinach popołudniowych.  

 
TERMIN:     28.04 – 06.05.2018         Cena :  1355 zł                                               
                      
CENA ZAWIERA : 
przejazd autokarem klasy Lux ( WC, video, barek , klimatyzacja)  
6 noclegów w hotelu  ( pokoje 2 osobowe z łazienkami) 
6 śniadań, 6 obiadokolacji 
ubezpieczenie NNW, KL, bagażu 
opiekę pilota na całej trasie 
podatek VAT 
 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE :  
 
METEORY    25 EUR                                                                                              
ATHENY       45 EUR 
ATHOS         45 EUR 
SKIATHOS    45 EUR 
 

 

 

UWAGA : wymagany ważny co najmniej 1 miesiąc od daty 
powrotu paszport lub dowód osobisty . 
 
 

 

 

 


