
BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE 
,,PIOTR-TRAVEL’’ 

 

Dzień 1 
LUBLIN - 4.00 - wyjazd na lotnisko. Warszawa Modlin 
7.00 - odprawa na terminalu lotniska i następnie o 
godzinie 9.30 wylot do Grecji. SALONIKI 12.45 - terminal 
lotniska – przylot. 
Przejazd autokarem i zakwaterowanie w hotelu***. 
OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.   
Dzień 2 
ŚNIADANIE. SALONIKI - zwiedzanie miasta, gdzie 

ewangelizował św. Paweł: kościół św. Demetriusza, Rotunda, ulica dawnego szlaku rzymskiego  
Egnatia Odos, Biała Wieża. 
Przejedziemy na kraniec równiny Tesalskiej. METEORY - zwiedzanie „wiszących klasztorów” 
zbudowanych na szczytach skał wpisanych na listę dziedzictwa kultury UNESCO. 
KALAMBAKA - OBIADO-KOLAC  JA I NOCLEG.  
Dzień 3 
ŚNIADANIE. Przejazd na południe. TERMOPILE - zobaczymy 
miejsca antycznej bitwy. DELFY - zwiedzanie starożytnej 
wyroczni miejsca pielgrzymek antycznych Greków wpisane 
na listę dziedzictwa kultury UNESCO: Świątynia Apollina, 
skarbiec ateńczyków. We wczesnych godzinach 
popołudniowych przyjazd nad morze i zakwaterowanie w 
centrum miejscowości LIVANATES w hotelu*** z basenem 
położonym bezpośrednio przy plaży. OBIADO-KOLACJA I 
NOCLEG. 
Dzień 4 
ŚNIADANIE. LIVANATES – cały dzień wypoczynku na piaszczystej plaży nad „szmaragdowym 
morzem”. Do dyspozycji plażowe parasole i leżaki. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 

Dzień 5   
 ŚNIADANIE. ATENY - zwiedzanie: Akropol - starożytna Agora z 
miejscem „wykładów” św. Pawła, Pałac Prezydencki, Parlament, 
Stadion Olimpijski, park, słupy Świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, 
Teatr Dionizosa, Place Omonia i Syntagma. AGIOI APOSTOLI - 
OBIADO- KOLACJA I NOCLEG. 
Dzień 6   
ŚNIADANIE. Peloponez - zwiedzanie: EPIDAUROS – starożytne 
miasto w Argolidzie z zachowanym teatrem; NAFPLIO – jedno ze 



strategicznych miast portowych antycznej Argolidy z twierdzą 
obronną, MYKENY - twierdza z grobem Agamemnona. KORYNT 
– miejsce pobytu Św. Pawła, Kanał Koryncki.  
Przejazd na terminal lotniska ATENY 22.35 wylot do Polski.   
Dzień 7 
WARSZAWA-Modlin 0.10 przylot na lotnisko i przejazd 
powrotny:  
LUBLIN 4.00 – zakończenie pielgrzymki.  
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENĘ:  

autobus turystyczny - posiadający: klimatyzację, DVD/CD, komfortowe 

fotele  

samolot – na trasie: Warszawa – Saloniki oraz Ateny - Warszawa 

BAGAŻ każdego uczestnika musi spełniać standardy wymiarów i wagi ustalone przez konkretnego przewoźnika.   

W cenie pielgrzymki są dwie sztuki bagażu:  
BAGAŻ REJESTROWANY – składający się z walizki lub torby podróżnej, którego 

waga nie może 20 kg a maksymalne wymiary wynoszą: 84cm x 119cm x 119; 

BAGAŻ PODRĘCZNY MAŁY – mała torebka damska, saszetka męska lub inna 

torebka o wymiarach maksymalnych  

 35cm x 20cm x 20 cm i ciężarze nie przekraczającym 5 kg. 

noclegi – 5 w hotelach *** pokoje z łazienkami 2 lub 3 osobowe  

wyżywienie – w Grecji 5 śniadań i 5 obiado-kolacji 

ubezpieczenie - osób od nieszczęśliwych wypadków i leczenia za granicą NW AXA; 

obsługa - pilota, księdza duszpasterza, przewodniczki w Grecji.  
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy, Podatek VAT 

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENĘ: 

BILETÓW WSTĘPU do zwiedzanych obiektów, dla chętnych ok. 90 euro 

NAPOJÓW do obiado-kolacji za wyjątkiem wody 

UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO od chorób przewlekłych. 

POKÓJ JEDNOOSOBOWY dla zainteresowanych za dopłatą – 750 zł. 

INFORMACJE DODATKOWE  

MODLITWA. Czas Mszy świętej oraz innych praktyk duchowych nie został ujęty w programie, ponieważ jest 

uzależniony od szczegółowego przebiegu każdego dnia i będzie podawany na bieżąco. 

WYMAGANY dowód osobisty lub paszport ważny 90 dni od dnia zakończenia wyjazdu 

KOSZT PIELGRZYMKI planowany jest dla grupy 40 osobowej. W przypadku mniejszej ilości osób może być 

przedstawiona oferta zmodyfikowana. 

FAKULTATYWNE IMPREZY DLA CHĘTNYCH podczas pobytu w AGIOI APOSTOLI: 

- wieczór grecki przy winie 30 eur/ osoba 

- rejs statkiem na wyspę 35 eur/osoba 

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  (8:00-22.00) 
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 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

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

