
 

       Ergotravel Plac św. Brunona 7 83-300 Kartuzy   email: info@ergotravel.eu    tel: +48 58 746  35 50      

|      

 

PELOPONEZ Z REJSEM NA ZAKYNTHOS 
Ateny – Delfy – Mykeny – Epidaurus – Nafplion – Zakynthos – Mistras - Kalamata 

 

Termin: czerwiec, lipiec, wrzesień 2020 

Dzień 1: 

Gdańsk - Ateny 

Zbiórka uczestników na lotnisku w Gdańsku o godzinie 7:45, wylot do Aten o 9:45. Przylot o 13:40, prze-

jazd do hotelu, zakwaterowanie w okolicy Aten i obiadokolacja. 

 

Dzień 2: 

Ateny 

Śniadanie. Zwiedzanie ATEN. Zobaczymy wszystkie najważ-
niejsze atrakcje miasta: wzgórze Akropolu z ruinami Partenonu, 
świątynię Ateny Partenos (dziewicy) zbudowaną przez słynnego 
ateńskiego architekta Kallikratesa, monumentalną bramę Pro-
pyleje, świątynię Ateny Nike oraz Erechtejon ze słynnym kruż-
gankiem Kor. Znakomity widok z Akropolu pozwoli nam również 
przyjrzeć się pobliskim wzgórzom, które były w starożytności 
najważniejszymi punktami otaczającymi serce Aten: Pnyksowi, 
Filopapu oraz Aeropagowi. Zobaczymy też Odeon Herodosa At-
tyka i Teatr Dionizosa. Zwiedzanie wzgórza zakończymy w Mu-
zeum Akropolu gdzie znajduje się m.in. część fryzu dzieła Fidia-
sza. Następnie przejdziemy na starożytną Agorę, która począw-
szy od VI w. p.n.e. stanowiła ośrodek życia politycznego. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 3:  
Delfy 
Śniadanie. Zwiedzanie DELF – miasteczka położonego wśród 
urwistych skał Parnasu. Wyrocznia delficka była miejscem 
pielgrzymek antycznych Greków poszukujących boskich porad 
w sprawach polityki, wojny czy też miłości. Zwiedzimy trzy 
najciekawsze części antycznej wyroczni: Święty Okręg 
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(Świątynia Apollina, w której urzędowały Pytie, czyli antyczne 
wróżki, Skarbiec Ateńczyków zbudowany dla uczczenia 
zwycięstwa nad Persami pod Maratonem i wspaniały teatr, który 
mógł pomieścić pięć tysięcy widzów), Źródło Kastalskie, 
uważane przez Greków za święte oraz Marmarię, czyli 
sanktuarium Ateny, która chronić miała cały święty kompleks. 
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 4:  
Mykeny – Epidauros - Nafplion 
Śniadanie. Przejazd przez Kanał Koryncki. Następnie odwie-
dzimy MYKENY – kolebka naszej kultury. Miejsce to daje nam 
niebywała okazje, aby poznać historie rodu Atrydów, Agamem-
nona i Pięknej Heleny. Zwiedzimy grób Agamemnona, cytadele 
mykeńska z murami cyklopimi oraz muzeum ze złota maska 
władcy Myken. EPIDAUROS, gdzie sprawdzimy akustykę w do-
skonałym teatrze antycznym z IV w p.n.e oraz zwiedzimy sank-
tuarium Asklepiosa – boga sztuki medycznej. Miejsce to swoją 
popularność zdobyło poprzez kunszt antycznych medyków, któ-
rzy dokon ali tutaj pierwszej trepanacji czaszki i cesarskiego cie-
cia. Kolejno przejazd do NAFPLION - weneckiego miasta, 
pierwszej stolicy młodej, niepodległej Grecji z fortecami i bastio-
nami. Znane również, jako miasto zakochanych. Odbędziecie 
Państwo spacer po starówce, która na pewno swoim klimatem 
przeniesie  w czasy, kiedy panowali tu Wenecjanie czy Turcy. 
Zobaczymy uroczą starówkę, cerkiew Św. Spirydona, pod którą 
zamordowano pierwszego prezydenta Grecji, Plac Konstytucji. 
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 5: 
Śniadanie, dzień wolny na plażowanie i indywidualne spędzenie 
czasu, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 6: 
Całodzienna wycieczka na Zakynthos 
Wczesne śniadanie ( w formie breakfast boxów ) i przejazd do 
portu Kylini na godzinę 7:30, oraz całodzienny pobyt na wyspie 
Zakynthos  – opis wycieczki poniżej oferty. Powrót na Peloponez 
w godzinach wieczornych, powrót do miejsca zakwaterowania, 
obiadokolacja i nocleg. 

Rejs na Zakynthos w kwocie 30 os. 65 e 
                                                  35 os. 60 e 
                                                  40 os. 55 e 
 

Dzień 7: 
Mistra 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Mistry, miasta wpisanego na listę UNESCO. MISTRA jest dosko-
nale zachowanym bizantyjskim miastem założonym przez Franków w XIII w., w którym żyło ponad 20 tys. 
obywateli. To właśnie tam przeszło dwa stulecia odradzała się potęga Cesarstwa, a kiedy Konstantynopol 
przeżywał swój kryzys pełniła funkcję stolicy. Wybrukowane alejki prowadzą nas do średniowiecznych do-
mów i kościołów z doskonale zachowanymi freskami, widok ze zbocza nie ma sobie równych i sięga aż do 
Sparty. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 8: 
Kalamata - wylot 
Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Kalamaty i wylot do Gdańska. 
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CENA + lot z bagażem podręcznym od 1000 PLN 

 

Ilość osób w grupie Cena od osoby w EUR 

( od 01.06 do 20.06 i po 

31.08.2020 ) 

Cena od osoby w EUR 

 ( od 20.06 – 31.08.2020 ) 

45 i więcej 440 EUR + lot 455 EUR + lot 

40 - 44 465 EUR + lot 475 EUR + lot 

35 - 39 490 EUR + lot 500 EUR + lot 

30 - 34 510 EUR + lot 520 EUR + lot 

25 – 29  555 EUR + lot 565 EUR + lot 

 

Cena zawiera: 

➢ 7 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  

➢ wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiadokolacji  

➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem wg programu 

➢ przelot samolotem na trasie Gdańsk – Ateny – Kalamata – Gdańsk z bagażem podręcznym  

➢ opiekę pilota  

➢ ubezpieczenie  KL I NNW   

➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ biletów lotniczych od cena uzależniona od wyboru terminu, ilości osób w grupie, cen bagaży 

rejestrowanych 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego w kwocie 400 e / os. 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 3 % wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 

podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu 90 e / os.  oraz 1100 euro / dzielone na grupę (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu 

słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być podwyższona (podwyżki wstępów, 

mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do wiadomości uczestników przed 

wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .      

➢ napoi do obiadokolacji 

 

UWAGA:  

 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu  mogą ulec zmianie     

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 

dowód osobisty lub paszport 

 

CAŁODZIENNA WYCIECZKA NA ZAKYNTHOS: 
 

✓ prom z Kyllini na Zakynthos i z powrotem 

✓ Transfer do i z portu 

✓ Przejazd klimatyzowanym autokarem lub busem na Zakynthos 
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✓ Polskojęzyczny przewodnik 

✓ plaża Xigia - zakynthyjskie SPA,  

✓ Zatoka Wraku "od góry", oraz samo plażowanie na Navagio,  

✓ Błękitne groty 

✓ rejs łączony do Błękitnych Grot i  Zatoki Wraku. 

✓ Anafonitra pełna niesamowitych historii, dla rozbudzenia kubków smakowych wizyta w winiarni lub 

degustacje lokalnych produktów 

LUB zamiast winiarni niestandardowy punkt programu - wizyta na jednej z najlepszych ekologicznych Farm 

na Zakynthos. Farma która zdobywała ogrom nagród za najlepszą oliwę na świecie czy 

wspaniałe zakynthyjskie wino (przewidziana jest oczywiście degustacja tych pyszności, spacer po terenach 

oprawnych oraz całej farmie). 

Możliwość zorganizowania lunchu podczas wycieczki na północ wyspy w cenie 10 – 12 e 

 

 


