
 

1.870 PLN + 20 PLN TFG/TFP 
TFG - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   
TFP - Turystyczny Fundusz Pomocowy 
 

 

 
 

ŚWIADCZENIA: 
- 4 noclegi, hotele **/***  
   pokoje 3/4 osobowe z łazienkami 
   Delfy (1), Kreta (2), Tolo (1) 
- śniadania (4), obiadokolacje (4)  
- opieka polskiego pilota 
- autokar lux 
- ubezpieczenie KL i NNW 
- Gwarancja ubezpieczeniowa 
- Ilość osób: 45 + 3 wychowawców 
- Przejazd: Czechy, Austria, Włochy 
 

 
 

Realizacja programu – 225 EUR  
 

- rezerwacje + wstępy do obiektów  
- lokalni licencjonowani przewodnicy 
  (Delfy, Akropol, Knossos, Mykeny,   
   Olimpia) 
- 5 noclegów na promach na trasach: 
  Wenecja - Igoum. (fotele lotnicze) 
  Pireus - Heraklion (fotele lotnicze) 
  Heraklion - Pireus (fotele lotnicze) 
  Patra - Wenecja (fotele lotnicze) 
- bilety wstępu dla opiekunów i pilota 
- opłata za promowanie autokaru na   
   trasach: VE-IG, PIR-HER-PIR, PA-VE 
- opłaty za autostrady, podatki 
- opłaty regionalne, klimatyczne 
- opłaty portowe, parkingi 
 

 

                                             _ Grecja + Kreta 2023 _ 
           

         
__                                          ________________________________ 
     

          AMEX – 16/GRA/23 
 

      Zespół Szkół Plastycznych 
 

GRECJA   
12.10 – 22.10.23 

 

11 DNI – OBÓZ NAUKOWY 
REJSY PROMAMI PO MORZACH: ADRIATYCKIM, JOŃSKIM i EGEJSKIM     

 

      

Wrocław - Wenecja ---> Igoumenitsa - Pindos - Meteora - Delfy - Ateny - Pireus --> Kreta: Heraklion - Knossos - 
Fajstos - Matalia Malii - Elunda -> Spinalonga -> Elunda - Heraklion --> Pireus - Peloponez: Kanał Koryncki  

Epidavros - Mykeny - Olimpia - Patra ---> Wenecja - Wrocław 
  

 


 

… „ starożytna cywilizacja grecka stanowiła kolebkę, w której zaczęła kształtować się nasza 
dzisiejsza tożsamość kulturowa. Bez jej poznania nie jesteśmy w stanie odnaleźć swoich 
korzeni historycznych i w pełni zrozumieć własnych tradycji…” 

 

 
   PROGRAM 16/GRA/23 

   

   1 dzień - zbiórka uczestników, Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa),  
   przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię. 
 

   2 dzień - przyjazd do Włoch – do Wenecji lub Ancony, zaokrętowanie na promie, rejs po Morzu 
Adriatyckim do Grecji (nocleg na promie). 

 

    3 dzień - przypłynięcie promu do Grecji – do Igoumenitsy, przejazd przez wysokie góry Pindos, 
malowniczą przełęczą Katara (1.690 m n.p.m.) do Kalambaki – wizyta w pracowni ikon, 
zwiedzanie klasztoru w Meteorach, przejazd na południe do Termopil, krótki postój w 
miejscu w miejscu znanej bitwy ( 480 r. p.n.e. ), przejazd przez wysokie góry do Delf 
położonych na zboczu masywu Parnasu (nocleg). 

 

    4 dzień - śniadanie, zwiedzanie słynnej wyroczni w największym ośrodku kultowym w starożytnej 
Grecji, przejazd przez Teby związane z wieloma mitami greckimi do Aten, zwiedzanie 
centrum miasta – Wzgórze Akropolu, Parlament, Pomnik Nieznanego Żołnierza – zmiana 
warty, świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Olimpijski, miejsce Igrzysk Panatenajskich 
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, przejazd do Knossos, zwiedzanie 

słynnego pałacu z epoki minojskiej, przejazd do Fajstos, zwiedzanie minojskiego pałacu, 
w którym odkryto słynny dysk, przejazd na piękną plażę w Matalii pobyt nad morzem 
Libijskim, przejazd do Hersonissos, obiadokolacja (nocleg). 

 

        6 dzień - śniadanie, przejazd do Malii, zwiedzanie minojskiego pałacu, przejazd do Elundy, rejs 
statkiem na wyspę Spinalonga, zwiedzanie twierdzy weneckiej zamienionej na kolonie 
trędowatych, powrót do Elundy, wypoczynek nad morzem, powrót do Hersonissos, 
obiadokolacja (nocleg). 

 

        7 dzień - śniadanie, przejazd wzdłuż wybrzeża do stolicy wyspy Heraklionu, zwiedzanie i pobyt  
w mieście (Muzeum Archeologiczne), pobyt nad morzem, wieczorem zaokrętowanie na 
promie, rejs do Pireusu (nocleg na promie). 

 

   8 dzień - rano przypłynięcie promu do Pireusu, przejazd wzdłuż Zatoki Sarońskiej przez Kanał 
Koryncki (postój) na Peloponez do starożytnych Myken, zwiedzanie achajskiej twierdzy 
wraz z grobami Agamemnona i Klitajmestry, przejazd do antycznego Epidavros, 
zwiedzanie teatru (IV w. p.n.e.), przejazd do Tolo, obiadokolacja (nocleg). 

 

    9 dzień - śniadanie, przejazd do starożytnej Olimpii, zwiedzanie miejsca najsłynniejszych Igrzysk 
Olimpijskich (od 776 r. p.n.e.), przejazd do Patry, zaokrętowanie na promie, rejs do 
Wenecji (nocleg na promie). 

  
 
 

___________________________________ _ JUVENTUR _ ____________________________________ 
 

 

 

Biuro Turystyczno - Usługowe  
58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 3 
Wrocław, tel. 507046741 (11:00 - 15:00) 
e-mail: amex@wroclaw.home.pl 



 

______________________________ _ GRECJA + KRETA _ ______________________________ 
 

 10 dzień -  rejs po Morzu Jońskim wzdłuż zachodniego wybrzeża Grecji między wyspami: Lefkadą, Itaką, Kiefalonią, Corfu i po Morzu 
Adriatyckim (nocleg na promie). 

 11 dzień - rano przypłynięcie promu do Włoch – do Wenecji, przejazd przez Austrię, Czechy do Polski – do Wrocławia, zakończenie imprezy. 
 

Informacje dodatkowe:  
 

1. Warunki płatności:  700 PLN - do 31.01.23     1.190 PLN - do 15.08.23       EURO  - w dniu wyjazdu 
 

    Wpłaty na konto biura: Juventur Wałbrzych  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 75 2030 0045 1110 0000 0230 2990 
   

                                   (na przelewie piszemy: Kreta  16/GRA/23  ZSP  12.10 - 22.10.23  imię i nazwisko klasa...) 
    

2. Dopłata do miejsca w kabinie 4-osobowe wewnętrzne na trasie: Patra - Wenecja (28 EUR) 
 

3. Dopłata do miejsca w kabinie 4-osobowej wewnętrznej na trasach: Pireus - Heraklion (18 EUR), Heraklion - Pireus (18 EUR)   

 
 

4. Wynajem sprzętu TOUR GUIDE na cały pobyt w Grecji (15 EUR)   
 

5. Należy zabrać: -  Dowód osobisty lub paszport (ważny 6 miesięcy od dnia wyjazdu)   -  lekarstwa (jeśli takie są potrzebne) 
- mały ręcznik + ręcznik plażowy     -  ciepłe i letnie ubrania (kurtki, swetry...) 
- wygodne i odpowiednie buty (adidasy)     -  klapki pod prysznic, karimatę, śpiwór lub koc  
- nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem do opalania   -  drobne EUR na toalety w czasie drogi. 
- mały plecak, torba podręczna na prom 

 

    Uwaga: - główny bagaż nie powinien przekraczać wymiarów: 70 x 50 x 30 cm (ok. 15 kg) – ograniczone miejsca w bagażnikach 
 

6. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są w UNIQA od kosztów leczenia (KL - do 20.000 EUR), i następstw nieszczęśliwych wypadków  
(NW – do 9.000 PLN). Jeżeli ktoś z uczestników jest przewlekle chory powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie. 
 

7. Kalkulacja została sporządzona na podstawie 45 uczestników według cen z 2022 (EUR - 4,70 PLN, olej napędowy - 7,50 PLN). 
W przypadku mniejszej ilości osób lub drastycznych podwyżek cen transportu (paliwa), noclegów, promów, kursu EUR może nastąpić  
korekta ceny, ale nie większa niż 10 % zgodnie z warunkami uczestnictwa. 

 
 

8. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3 % wartości imprezy należy wykupić do 7 dni od podpisania umowy i wpłaty. 
 

9. Wszyscy uczestnicy muszą mieć kartę EKUZ z Narodowego Funduszu Zdrowia.  
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _ JUVENTUR _ _________________________________ 
 
 

 

 

 


