AMEX Biuro Podróży
53-446 Wrocław, ul. Szczęśliwa 10
tel. 71 338-00-93
e-mail: amex@wroclaw.home.pl
______________________________________________

__

_ Grecja + Kreta 2020 _

Rok założenia 1988
AMEX – 16/GRA/20
Liceum Plastyczne

GRECJA
05.10 – 14.10.20
10 DNI – OBÓZ NAUKOWY
REJSY PROMAMI PO MORZU EGEJSKIM
Wrocław - Pella - Vegina - Termopile - Delfy - Ateny - Pireus ---> Heraklion - Knossos - Fajstos - Gortyna
Heraklion ---> Pireus - Kanał Koryncki - Epidavros - Mykeny - Tolo - Meteora - Kalmbaka - Wrocław

Καληµερα Ελλαδα
Grecja to nie tylko Akropol w Atenach, wiszące klasztory w Meteorach, stadiony w Olimpii,
sanktuaria w Delfach, weneckie zabytki i fortece na Peloponezie. Grecja to także setki wysp
rozrzuconych na morzach: Egejskim, Kreteńskim i Jońskim. Każda z nich różni się historią,
kulturą, tradycjami i krajobrazami.

PROGRAM 16/GRA/20
1 dzień - zbiórka uczestników, Wrocław godz. 6:00, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa),
wyjazd godz. 6:30, przejazd przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Serbię.

CENA: 1.350 PLN + 10 PLN TFG
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

ŚWIADCZENIA:
- 5 noclegów, hotele **+/***
pokoje 3/4 osobowe z łazienkami
Chalkidona (1), Delfy (1),
Kreta (1),Tolo (1), Kalambaka (1),
- śniadania (5), obiadokolacje (5)
- opieka polskiego pilota
- autokar lux
- ubezpieczenie KL – do 20.000 EUR
NW – do 15.000 PLN
- Ilość osób: 42 + 3 wychowawców
- Przejazd: Czechy, Węgry, Serbia

Realizacja programu - 125 EUR
- wstępy do obiektów/klasztoru
- wstępy dla pilota do obiektów
- promy na trasie:
Pireus - Heraklion (fotele lotnicze)
Heraklion - Pireus (fotele lotnicze)
- lokalni licencjonowani przewodnicy
(Delfy, Akropol, Knossos, Mykeny,
Meteora)
- opłaty regionalne, klimatyczne
- opłaty portowe, parkingi

2 dzień - przyjazd do Grecji – do Chalkidony, położonej w okolicy Pelli (nocleg).
3 dzień - śniadanie, przejazd do starożytnej Pelli, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, zwiedzanie terenów archeologicznych z muzeum, przejazd do starożytnej Verginy (Aigai),
zwiedzanie grobowców królewskich m. in. Filipa II, przejazd wzdłuż masywu Olimpu do
Termopil, postój w miejscu znanej bitwy (480 r. p.n.e.), przejazd przez wysokie góry do
starożytnych Delf położonych na zboczu masywu Parnasu, obiadokolacja (nocleg).

4 dzień - śniadanie, zwiedzanie słynnej wyroczni największym ośrodku kultowym w starożytnej
Grecji, przejazd przez Teby związane z wieloma mitami greckimi do Aten, zwiedzanie
centrum miasta – Wzgórze Akropolu, Agora, Parlament, Pomnik Nieznanego Żołnierza
– zmiana warty, świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Olimpijski, miejsce Igrzysk
Panatenajskich, Muzeum Akropolu, spacer po Place, przejazd do Pireusu zaokrętowanie na promie, rejs po Morzu Egejskim na Kretę (nocleg na promie).
5 dzień - rano przypłynięcie promu na Kretę – do Heraklionu, zwiedzanie i pobyt w mieście,
(Muzeum Archeologiczne), przejazd do Knossos, zwiedzanie słynnego pałacu z epoki
minojskiej, przejazd do Hersonissos, obiadokolacja (nocleg).

6 dzień - śniadanie, przejazd do Fajstos, zwiedzanie minojskiego pałacu, w którym odkryto słynny
dysk, zwiedzanie starożytnej Gortyny, stolicy Krety w okresie panowania rzymskiego
znane z tzw. kodeksu praw, powrót do Heraklionu, pobyt w mieście wieczorem zaokrętowanie na promie, rejs po Morzu Egejskim do Pireusu (nocleg na promie).

7 dzień - rano przypłynięcie promu do Pireusu, przejazd wzdłuż Zatoki Sarońskiej przez Kanał Karyncki (krótki postój) na Peloponez, zwiedzanie starożytnych Myken, achajskiej twierdzy
wraz z grobami Agamemnona i Klitajmestry, przejazd do starożytnego Epidavros, zwiedzanie teatru (IV w. p.n.e.), oraz terenów archeologicznych związanych z kultem Asklepiosa, przejazd do Tolo, położonego nad Zatoką Argolidzką, obiadokolacja (nocleg).

8 dzień - śniadanie, przejazd Kalambaki położonej u podnóża Meteorów, zwiedzanie zespołów
klasztorów położonych „między niebem a ziemią”, obiadokolacja (nocleg).

9/10 dzień - śniadanie, wyjazd do kraju, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację, Czechy do Polski
– Wrocławia, zakończenie imprezy.

www.amexpolska.pl

GRECJA + KRETA
Informacje dodatkowe:
1. Warunki płatności: 360 PLN – do 20.01.20

500 PLN – do 31.03.20

500 PLN – do 15.06.20

125 EUR – w dniu wyjazdu

Wpłaty w biurze lub na konto biura: AMEX POLSKA Sp. z o.o. 53-446 Wrocław, ul. Szczęśliwa 10

Santander Bank 83 1090 2398 0000 0000 5201 9673
(na przelewie piszemy: Grecja 16/GRA/20 LO Plastyczne 05.05-14.10.20 imię i nazwisko klasa..)
2. Należy zabrać: - Paszport lub dowód osobisty (ważny 6 miesięcy od dnia wyjazdu)
- mały ręcznik
- wygodne i odpowiednie buty (adidasy)

- lekarstwa (jeśli takie są potrzebne)
- ciepłe i letnie ubrania (kurtki, swetry...)
- drobne EUR na toalety w czasie drogi.

Uwaga: - główny bagaż nie powinien przekraczać wymiarów: 70 x 50 x 30 cm (ok. 15 kg) – ograniczone miejsca w bagażnikach
3. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są w Signal Iduna, od kosztów leczenia (KL - do 20.000 EUR), i następstw nieszczęśliwych wypadków
(NW – do 15.000 PLN). Jeżeli ktoś z uczestników jest przewlekle chory powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
4. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3 % wartości imprezy
5.

Wszyscy uczestnicy muszą mieć karty z Narodowego Funduszu Zdrowia (EKUZ)

www.amexpolska.pl

