
                             BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE 
,,PIOTR-TRAVEL” 

BAJECZNA 

GRECJA - 

SAMOLOTEM 

Termin: 11-19.09.2021 /9dni/ 

Koszt: 900 Zł + 470 Euro 

  -11.09.2021 1 DZIEŃ
Spotkanie na lotnisku Okęcie – Warszawa. Lot 
Polskimi liniami LOT do Saloniki – Grecja Transfer 
autokarem do hotelu. Po drodze kolacja.  

 - 12-18.09.2021 2 – 8 DZIEŃ 
Wypoczynek nad morzem egejskim w zatoce 
pagasyjskiej. Śniadania i obiadokolacje.  
W czasie pobytu w Grecji FAKULTATYWNIE:   
Rejs na wyspę SKIATHOS. 

Cudowna Wyspa SKIATHOS, w zachodniej części 
Morza Egejskiego. Na statku tańce greckie i 
poczęstunek słynnym greckim trunkiem Metaxa. 
Zwiedzanie wyspy. Wyspa znana z filmu „Mamma 
mija” spacer na położony wyżej, niż dachy 
otaczających domów, widokowy taras przy kościele 
Św. Mikołaja z charakterystyczną wieżą zegarową, 
skąd podziwiać można piękno całego miasta i 
lazurowego wybrzeża. Plażowanie na pięknej plaży 
„kukunaries” Wycieczka może zakończyć się 

niespodzianką – ponieważ często na tych wodach 
pojawiają się delfiny, które wdzięcznie towarzyszą 
turystom w rejsie. Powrót do hotelu. 
Wycieczka do METEORÓW.  
Zwiedzanie klasztorów Prawosławnych w 
METEORA  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.  
 -19.09.2021 9 DZIEŃ 

Śniadanie 6.00. Wyjazd 7.00 w stronę Salonik na północ Grecji. Jadąc między 
wybrzeżem Riwiery Olimpijskiej a najwyższym w Grecji pasmem Gór Olimpu przy 
dobrej widoczności zobaczymy najwyższy szczyt pasma Olimpy – MITIKAS 
2917m.n.p.m.  
Zwiedzamy SALONIKI  Biała Wieża, Łuk Hadriana, Rotunda, Bazylika św. Demetriusza. 
Dalej przejazd w stronę lotniska w Salonikach. 
Powrót do Polski.  
 
W CENĘ WLICZONO:  
 Przelot  
 noclegi 
 Śniadania i obiadokolacje 
 Podatek klimatyczny  
 Transfer z lotniska Saloniki do hotelu  
 Przewodnik z Saloniki  
 
W CENĘ NIE WLICZONO:  
 Rejs na wyspę SKIATHOS – 30€  
 METEORY  jeden z sześciu czynnych klasztorów zwiedzimy w środku -73€    
 

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  (8:00-20.00) 
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 

    

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mailto:biuro@piotrtravel.pl
http://www.piotrtravel.pl/

