
BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE 
,,PIOTR-TRAVEL” 

 

DZIEŃ 1 – 15.09 
Msza Święta. Po mszy wyjazd o 2:00 w kierunku Serbii, przejazd przez Słowację, Węgry. 
Obiadokolacja, nocleg w Serbii.  
DZIEŃ 2 – 16.09 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Grecji – przejazd przez Serbię, Macedonię. Wjazd do 
Grecji, zakwaterowanie. Hotel nad morzem na Riwierze Olimpijskiej. Obiadokolacja, 
nocleg. 
DZIEŃ 3 –17.09 
Po śniadaniu wyjazd wczesnym rankiem do miejscowości KAVALA – dawne NEAPOLIS 
gdzie Paweł Apostoł w 49 r. n.e. rozpoczął swoją II wyprawę misyjną, po raz pierwszy 
postawił stopę na kontynencie europejskim. Następnie pojedziemy do starożytnego 
miasta FILIPPI, miasta założonego przez króla Filipa II ojca Aleksandra Macedońskiego 
w IV w. p.n.e. W Filippi uzdrowił Paweł opętaną niewolnicę, za co wtrącono go do 

więzienia, ale również, to w tym mieście odniósł sukces nawrócenia przez siebie pierwszych chrześcijan. Podczas 
zwiedzania terenów archeologicznych zobaczymy miedzy innymi więzienie św. 
Pawła, ruiny rzymskiego forum, teatr. Msza Św. będzie odprawiona przy rzece Św. 
Lidii – gdzie została ochrzczona przez Pawła. Przejazd do TheSALONIKI – 
spotkanie z przewodnikiem lokalnym, spacer promenadą - Biała Wieża, Pomnik 
Aleksandra Wielkiego, łuk Galeriusza, Rotunda, Bazylika Demetriusza z IVw., 
Agora. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.  
DZIEŃ 4 – 18-09 
Po śniadaniu przejazd do Ouranoupolis. Rejs wzdłuż Półwyspu ATHOS (panorama 
klasztorów w  Autonomicznej Republice Mnichów, gdzie nie mają wstępu kobiety, 
ani dzieci. 20 klasztorów pobudowanych na stromych zboczach górskich). 
Popołudniu przejazd do VERII dawna BEREA Z 49 r.n.e, gdzie uciekł Św. Paweł przed Salonickimi Żydami. Msza 
Święta. przy marmurowych schodach i pomniku św. Pawła. Następnie pojedziemy do krainy Tesalijskiej, do 
miasteczka KALAMBAKA, nad którym góruje kamienny las z klasztorami na szczycie. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  
DZIEŃ 5 –19.09 
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie klasztorów prawosławnych METEORY – klasztory pobudowane na wapiennych 
szczytach niedostępnych niegdyś skał, które obecnie zaliczane są do stu cudów świata. spotkanie z przewodnikiem 

lokalnym. Jeden z sześciu czynnych klasztorów zwiedzimy w środku. Święte Meteory 
niczym warownie przyrody z klasztorami malowniczo położonymi na szczytach 
kamiennego lasu górują nad miasteczkiem KALAMBAKA i KASTRAKI. Kamienny las 
uważany jest za fenomen geologiczny – wysokość niektórych skał dochodzi do 400m! 
Odwiedzimy pracownię pisania ikon bizantyjskich. Możliwość zakupu ikon i pamiątek. 
Kierujemy się na południe Grecji. Zakwaterowanie w hotelu nad morzem, czas wolny, 
obiadokolacja i nocleg.  
DZIEŃ 6 – 20.09 
Msza święta w hotelu. Po śniadaniu wyjazd do ATEN - spotkanie z przewodnikiem 
lokalnym zwiedzanie starożytnym szlakiem wzgórza Akropolu: Propyleje, świątynia 
Nike, Parthenon, Erechtejon, Agora grecka, świątynia Zeusa olimpijskiego, AREOPAG - 
skąd przemawiał do Greków Św. Paweł Apostoł – jego mowa na AREOPAGU spisana 
jest w Dziejach Apostolskich. Spektakularna odprawa wart przed parlamentem przy 
grobie nieznanego żołnierza, ogrody królewskie, stadion Kalimarmaro, katedra 
Dionizego Areopagidy, biblioteka narodowa. Spacer po najstarszej dzielnicy Aten – 
MONASTYRAKI. Tego dnia zamiast kolacji mamy folklorystyczny WIECZÓR GRECKI 
w Atenach. Stara tawerna z tradycjami, przysmaki kuchni greckiej, zabawa przy 



muzyce na żywo, nauka tańca Zorby, greckie wino, dla dzieci soki. Późnym wieczorem (o północy) powrót do hotelu na 
nocleg.  
DZIEŃ 7 – 21.09 
 Msza Św. w hotelu. Śniadanie. ODPOCZYNEK nad morzem lub 
przy basenie. Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 8 –22.09 
Wyjazd na Peloponez. Przejazd przez KANAŁ KORYNCKI – (który 
łączy morze Egejskie z morzem Jońskim) spacer po moście 
widokowym. Następnie ARGOLIDA jedziemy do EPIDAVROS - 
najlepiej zachowany, czynny, antyczny teatr grecki z IVw p.n.e. z 

niezwykłą akustyką, tam też zobaczymy najstarsze w Grecji muzeum ASKLEPIOSA - boga medycyny starożytnych 
Greków. Msza Święta - w polskim kościele katolickim w NAFPLION – Perełka Peloponezu - pierwsza stolica 
niepodległej Grecji z architekturą wenecką.. Najciekawsza starówka w Grecji. Miasto trzech twierdz: Palamidesa, 
Akronafplia, Burdzi. Wracając odwiedzimy STAROŻYTNY KORYNT (spotkanie z przewodnikiem lokalnym) i górę 
AKROKORYNTU – górę SYZYFA. Która wznosi się nad ruinami starożytnego miasta, gdzie Paweł Apostoł przebywał 
1,5 roku. Powrót do hotelu na kolację.  
DZIEŃ 9 – 23.09 
Śniadanie. Wyjazd na północ Grecji zwiedzając po drodze TERMOPILE - Pomnik 
Króla Leonidasa - miejsce wielkiej bitwy pomiędzy Grekami a Persami w 480r p.n.e. 
Gorące wrota – źródło termalne,  przejedziemy malowniczą doliną TEMPI – Tam 
zobaczymy źródła pięknej Afrodyty, Sanktuarium Św. Paraskiewy, oraz magiczne 
źródełko Dafne, które według wierzeń pomaga w leczeniu chorób wzroku. Msza Św. 
przy Sanktuarium Św. Paraskievy w plenerze. Jadąc dalej między wybrzeżem 
Riwiery Olimpijskiej a najwyższym w Grecji pasmem Gór Olimpu wjedziemy do 
pierwszego schroniska górskiego STAWROS na 945m.n.p.m. Zobaczymy piękną 
panoramę na wybrzeże RIWIERY, oraz na najwyższy szczyt pasma Olimpy – 
MITIKAS 2917m.n.p.m. Dojazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. DZIEŃ 10 – 24.09 
Śniadanie. Przejazd do Macedonii i zwiedzanie SKOPIE - stolicy Macedonii nad rzeką Wardar. (spotkanie z 

przewodnikiem lokalnym) Zwiedzanie Twierdzy Skopsko Kale, Starej Czarszii, 
meczetu Mustafa Paszy oraz średniowiecznego mostu na rzece Wardar. 
Zobaczymy monumentalne pomniki: Cyryla i Metodego. Króla macedońskiego 
Filipa II, oraz jego syna Aleksandra macedońskiego na jego potężnym koniu 
Bucyfale. Zobaczymy też dom i muzeum Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła 
się w Skopie w 1910r. Msza Św. w domu Matki Teresy. Przejazd do hotelu w Serbii.  
Obiadokolacja i nocleg.  
DZIEŃ 11 –25.09 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez Węgry, Słowację. Wjazd do 
Polski, zakończenie wycieczki późnym wieczorem. 
 

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od 
organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem  
 

CENA OBEJMUJE:  
 Noclegi w hotelach klasy turystycznej (**/***)  
 wyżywienie wg programu śniadania i obiadokolacje, napoje do kolacji płatne. 
 autokar klasy turystycznej  
 opiekę pilota przewodnika znającego jeż. Grecki.  
 ubezpieczenie KL i NW  

 

CENA NIE OBEJMUJE:  
 Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na tereny archeologiczne oraz na lokalnych przewodników należy 

przeznaczyć - 72 €, osoby powyżej 65 roku życia - 55€, młodzież 12-18 rok życia oraz studenci - 25€ z legitymacjami. 
 Wieczór grecki – 28 € 
 Rejs wzdłuż Półwyspu ATHOS - 22 € 

 

Informacje i zapisy: Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 23 
tel./fax 83/371-68-31, 600 301 704 (9.00–17.00), kom. 604 464 878, 604 464 877 (8:00-22.00) 

e-mail: biuro@piotrtravel.pl,   www.piotrtravel.pl 
Nr. konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import, Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl.  
PKO BP: PL: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171    
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