
 

 

IMPREZA: WYCIECZKA SZKOLNA DO GRECJI - 7 DNI 

 

TERMIN:  Październik 2023 r 

 

PROGRAM: 

 
1 dzień  
Wyjazd w godzinach porannych, Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię oraz Macedonię  
2 dzień  
Przyjazd do Grecji w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, spacer po okolicy. Obiadokolacja, 
nocleg.  
3 dzień  
Śniadanie, Wycieczka na Meteory. Ósmy cud świata. Klasztory zawieszone na niedostępnych 
piaskowych skałach wybudowane przez mnichów w XI wieku, przeniosą nas w świat religii 
prawosławnych Greków. W programie zwiedzania znajdują się dwa klasztory. Następnie przejazd do 
największej w Grecji pracowni ikon bizantyjskich. W drodze powrotnej przejazd Doliną Tembi, 
oddzielającej od siebie 2 pasma górskie gdzie znajduje się źródełko Afrodyty – bogini piękności i źródło 
św. Paraskewy - patronki dobrego wzroku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
4 dzień  
Śniadanie, plażowanie lub wycieczka do Aten (za dopłatą 160 zł.). W programie zwiedzania - Pireus, 
skąd odpływają statki na wszystkie wyspy greckie. Z portu widać Salaminę – wyspę przy której grecy 
rozgromili wojska perskie. Następnie przejazd do centrum Aten. Zwiedzanie z przewodnikiem 
miejscowym Akropolu czyli najbardziej znanego wzgórza w stolicy. Następnie dalsze zwiedzanie stolicy - 
Areopag, wzgórze na którym św. Paweł głosił kazanie „O Bogu którego nie znacie”. Agora Grecka z 
Hefajstonem. Czas na zakup pamiątek na Place – najstarszej dzielnicy Aten pełnej sklepów z 
pamiątkami, bazarów i tawern. Dalsze zwiedzanie Aten – katedra Mitropoli najważniejszy kościół nie 
tylko w stolicy, ale i w całej Grecji. Metro ateńskie w którym znajduje się wystawa archeologiczna. 
Parlament, gdzie odbywa się uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. 
Charakterystyczni żołnierze Evzones, w długich białych koszulach i butach z pomponami to 
pocztówkowy symbol Grecji. Następnie spacer przez ogrody królewskie pod starożytny stadion 
Kalimarmaro.Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg  
5 dzień  
Śniadanie, wycieczka na stoki Olimpu podczas której widać będzie najbardziej niesamowitą, urzekającą 
i majestatyczną górę w Grecji. Przejazd autokarem na wysokość 944 m n.p.m pod schronisko Stavros, 
skąd widać Tron Zeusa - Mitikas(2914m. n.p.m). Stamtąd przejazd do miasteczka Litochoro 
położonego u stóp Olimpu, skąd zaczyna się malownicza trasa widokowa wąwozem Mavrolongos do 
źródeł rzeki Enipeas. Następnie przejazd do wioski Paleos Pantelejomonas – prawdziwy skansen życia 
greckiego sprzed panowania tureckiego. Malutkie kamienno-drewniane domki, brukowane uliczki, zioła 



 

rosnące tuż pod nogami i niesamowita atmosfera głównego placu, przy którym znajduje się dwuwiekowy 
Platan. Powrót w godzinach popołudniowych. Obiadokolacja, nocleg  
lub całodniowa wycieczka statkiem na wyspę Skiathos(za dopłatą 190 zł.), (śniadanie w formie 
suchego prowiantu). Przepiękna, urzekająca prostotą, kolorami i wąskimi uliczkami wyspa archipelagu 
Sporad Północnych. Rejs na Skiathos to pełna przygód, zabawy i humoru wyprawa obrazująca to co 
Grecy kochają najbardziej – rozrywkę. Podczas rejsu zobaczymy nieczynny kamieniołom marmuru, 
drugą co do wielkości wyspę Evię, wyspy Trikeri, Skopelos, Alonisos. Następnie rejs na plażę ze złotym 
piaskiem. Dla tych którzy wolą aktywnie spędzić czas polecamy spacer przy rezerwacie dzikiego ptactwa 
wodnego, czy też przechadzkę wzdłuż 3km plaży w cieniu lasku Piniowego. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
6 dzień  
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. Po drodze krótkie zwiedzanie Salonik, m.in. 
Odos Egnatia - główna ulica miasta, przy której przeplatają się zabytki rzymskie, greckie, bizantyjskie i 
tureckie, kościół Panagia Chalkeon, ruiny rzymskiej agory, Łuk Galeriusza, Rzymska Rotunda, Hagia 
Sophia - wzorowana na słynnej bazylice z Konstantynopola oraz Biała Wieża.  
Wyjazd w drogę powrotną.  
 
7 dzień  
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  
 

CENA:       

 

Dla grupy min. 45 uczniów  1 459,00 zł+20 zł( obowiązkowej 

składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz 

Pomocowy)+ok.50€(bilety wstępu 

opisane poniżej, klimatyczne) +160/190 
zł(wycieczki fakultatywne, opisane poniżej) 
 

 
 
Dla grupy min. 40 uczniów 

  
 
1 559,00 zł+20 
zł+ok.50€+160/190zł 

   

   

 

CENA ZAWIERA: 

 
przejazd autokarem  
opieka pilota  
4 noclegi w hotelu** (pokoje 3,4-osobowe z łazienkami)  
4 śniadania, 4 obiadokolacje  
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA  
rezerwację wstępów  
wszystkie opłaty drogowe i parkingi  
 

CENA wycieczek fakultatywnych : 

 
 
160.00 PLN kosztu wycieczki fakultatywnej do Aten ( przy 40 osobach )  
190.00 PLN kosztu wycieczki fakultatywnej na Skiathos ( przy 40 osobach ) 
taksy klimatycznej w hotelu w Grecji – ok 2 €/os – opłata obligatoryjna  
kosztów wstępów i przewodników lokalnych, 



 

 

BILETY WSTĘPU: 

 
normalny ulgowy atrakcja uwagi 
€3.00 €3.00 Meteory- wstęp do klasztoru  
€3.00 €3.00 Meteory - przewodnik opłata obligatoryjna 
€20.00 €0.00 Ateny- Akropol młodzież do 18 lat bezpłatnie  
€5.00 €5.00 Ateny - przewodnik opłata obligatoryjna 
€3.00 €3.00 Saloniki- Bazylika św. Demetriusza   
€15.00 €15.00 Zestaw słuchawkowy Tour Guide na cały wyjazd 

 

UWAGI: 

 
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Możemy je dopasować do Państwa 
wskazówek, potrzeb, zainteresowań, wieku uczniów, a także profilu nauczania (np. plastyczny, 
humanistyczny, techniczny).  Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: 
programy integracyjne, animacje, spektakle teatralne,  dodatkowe posiłki, wyższy standard 
zakwaterowania, zwiedzanie z zestawem słuchawkowym tour guide. 
W wyjątkowych przypadkach związanych z terminem rezerwacji, warunkami atmosferycznymi lub innymi 
zdarzeniami niezależnymi od organizatora program może ulec zmianie. 
 
BILETY WSTĘPU Podane ceny biletów są orientacyjne i mogą  ulec zmianie niezależnie od Biura 
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen 
biletów. Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów. W wielu przypadkach zniżki 
dla grup szkolnych są udzielane po okazaniu listy uczestników ( nazwisko, imię, datę urodzenia, 
pieczęć szkoły i podpis.) Na życzenie koszt wybranych wstępów może być wkalkulowany do 
podstawowej ceny wycieczki. 
 
TOUR GUIDE – zestaw słuchawkowy umożliwia łatwy przekaz informacji przez przewodnika lub pilota 
wycieczki nawet w najbardziej zatłoczonych i gwarnych miejscach. Dzięki temu unikamy sytuacji, w 
której nasi turyści mają problem z odbiorem wiadomości dotyczących zwiedzanego obiektu lub informacji 
o miejscach i godzinach zbiórek. Korzystanie z TOUR GUIDE SYSTEM umożliwia również skrócenie 
czasu zwiedzania, co ma niebagatelne znaczenie przy realizowaniu bogatego programu wycieczki. 
Polecamy szczególnie przy dużych grupach. Rezerwację systemu tour guide należy zgłosić najpóźniej 
25 dni przed wyjazdem .  
 
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA 
(sumy ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN. Dodatkowo do 
krajów UE zalecamy zabranie karty EKUZ czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy 
sobie odpowiedniego dokumentu podróży z datą ważności 90 dni od daty powrotu.  ( paszport 
,paszport tymczasowy lub dowód osobisty ) Aktualne informacje należy sprawdzić przed wyjazdem na 
stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja  lub w biurze 
INDEX.  
 
ZASADY PODRÓŻOWANIA W CZASIE PANDEMII  Osoba zawierająca umowę oraz Podróżni przez nią 
zgłoszeni muszą być świadomi, że wyjazd do części krajów oraz powrót do Polski może wiązać się z 
koniecznością wykonania odpowiednich testów zdrowotnych, posiadania zaświadczenia o szczepieniu, 
wypełnienia odpowiednich formularzy lokalizacyjnych, dopełnienia innych procedur. Osoba zawierająca 
umowę oraz Podróżni przez nią zgłoszeni zobowiązują się do zapoznania się z aktualnymi regulacjami 
dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja. 


