
 

 
 

GRECJA 
DROGĄ ŚWIETEGO PAWŁA 

ŚWIADCZENIA: 

 przejazd autokarem turystycznym z klimatyzacją,  

 ubezpieczenie  KL (20 tyś euro) i NNW (2 tyś euro), 

 ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych,  

 ubezpieczenie od zachorowania na COVID - 19  

 noclegi w hotelach MIN 3* , pokoje standard  
2 osobowe  z łazienkami, 

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie z 
programem, 

 opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie 
przejazdu 

 śpiewnik pielgrzyma, 

 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 System Tour Guide.  

 System nagłaśniający Tour Guide 
 

 

WAŻNE: 
 

 Opłata 110 euro – opłata obligatoryjna, płatna 

u pilota w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. 
Obejmuje koszty dewizowe związane z realizacją 
programu jak np. parkingi, opłaty drogowe, 
opłaty klimatyczne w hotelach, przewodników 
miejscowych , taksy klimatyczne w hotelach, 
bilety wstępów ( Mykeny, Korynt, Akropol, 
Meteory ) 

 REJS: Hydra, Poros, Egina z lunchem na 
pokładzie i przedstawieniem folklorystycznym  

 dopłata do pokoju jednoosobowego 230 euro / 
os;. 

 napoi do obiadokolacji (kawa, herbata itp.); 

 prywatne wydatki i inne nie objęte programem; 

 taca na mszach świętych. 
CENA: 

Grupa licząca minimum 43 uczestników 
480 EURO + 1000 ZŁ 

Grupa licząca minimum 32 uczestników 
520 EURO + 1200 ZŁ 

 

TERMIN:  14-24.02.2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. DZIEŃ 14.02.2022 

Zbiórka uczestników w Rzeszowie o godzinie 00:10 i wyjazd w kierunku Słowacji. Przejazd przez Słowację, 

Węgry i Serbie nocleg w okolicach Belgradu lub przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię nocleg 

w okolicach Pitesti. Na trasie krótkie postoje. Dojazd do hotelu w godzinach wieczornych. 

Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.  

2. DZIEŃ 15.02.2022  

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Grecji (lub przez Bułgarię do Grecji). 

Zakwaterowanie w Salonikach. Kolacja.  

3. DZIEŃ 16.02.2022 

Po śniadaniu przejazd do Kavali i Filippi – miejsca ochrzczenia pierwszej Europejki Lidii przez Św. Pawła. 

Powrót  do hotelu w Salonikach  na kolacje. 

4. DZIEŃ 17.02.2022 

Po śniadaniu zwiedzanie miasta z  przewodnikiem. Cerkiew Św.  Demetriusza, Plac Arystotelesa, Rotunda, 

Łuk Galeriusza, Biała Wieża. Czas wolny na spacer. Przejazd w kierunku Meteorów przez Verie. Postój przy  

ołtarzu Św. Pawła. Zakwaterowanie w  Kalambace. Kolacja.  

5. DZIEŃ 18.02.2022 

Po śniadaniu wjazd w  monumentalne Meteory – skały  zawieszone w powietrzu. Objedziemy punkty 

widokowe tak aby można było podziwiać 6 zachowanych do dnia dzisiejszego klasztorów. Zwiedzimy  

jeden z nich a w nim cerkiew z XV w z licznymi freskami i ikonami, muzeum z  szatami liturgicznymi, 

krucyfiksami oraz  ręcznie pisanymi Ewangeliami. Zakwaterowanie w hotelu.  Kolacja. 

6. DZIEŃ 19.02.2022   

Śniadanie, przejazd do Koryntu, w którym Św. Paweł spędził 18 miesięcy i założył  największą gminę 

chrześcijańską. Następnie  przejazd do Myken – miejsca związanego z Agamemnonem oraz wojną 

trojańską. Ostatnim punktem programu będzie  spacer po pierwszej stolicy niepodległej  Grecji – 

weneckim Nafplio.  Zakwaterowanie w Tolo. Kolacja.   

7. DZIEŃ 20.02.2022  

Po śniadaniu przejazd na  zwiedzanie Aten (po drodze postój nad  Kanałem Korynckim); Akropol, Agora  

Grecka, Areopag, z którego  Św. Paweł  przemawiam do Ateńczyków, zmiana  warty pod Parlamentem 

(przy Grobie  Nieznanego Żołnierza), Stadion  Panatenajski. Zakwaterowanie w  Atenach. Kolacja 

w hotelu. 

8. DZIEŃ  21.02.2022 

Śniadanie. Dzień wolny na spacer po stolicy  we własnym zakresie lub rejs na wyspy:  Hydra, Poros, 

Aegina (grafik rejsów  jeszcze nie został opublikowany) 

9. DZIEŃ 22.02.2022  

Po śniadaniu wyjazd w stronę Thessalonik. Postój w Dolinie Tembi, w bizantyjskiej cerkiewce Ag. 

Paraskievi.  Zakwaterowanie w okolicach  Salonik. Kolacja 

10. .DZIEŃ 23.02.2022 

Śniadanie.  Pakowanie bagaży i wyjazd w drogę powrotną do Polski.  Wieczorem zakwaterowanie 

w hotelu tranzytowym i kolacja.  

11. DZIEŃ 24.02.2022  

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Rzeszowa. Przejazd z krótkimi postojami, przyjazd na miejsca zbiórki 

w godzinach późnowieczornych / nocnych i zakończenie wyjazdu.  

 
UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania. 


