
W okolicy bazaru Monastiraki znajduje się 
słynny zakład szewski, gdzie do dziś szewc 
(i jednocześnie znany ateński poeta) ręcznie 
wyrabia skórzane sandały. W zakupionych tutaj 
butach chodzili m.in. Beatlesi, Gary Cooper 
i Sophia Loren!

GRECJA

W PROGRAMIE:★ ★ ★ HOTEL wow :)

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu 
od ścisłego centrum Aten, w pobliżu przystanku 
komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele oferują 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

 ★ Akropol i Muzeum
 ★ Anafiotika i Plaka
 ★ Zmiana warty
 ★ Ogrody Królewskie
 ★ Panorama z Likavitos
 ★ Stadion Kali Marmaro

06 Terminy i ceny na www.matimpex.pl

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Aten. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym 
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Aten. 
W programie m.in.:
• Wzgórze Akropolu ze świątynią Ateny Partenos, Propyle-

jami, Świątynią Ateny Nike oraz Erechtejonem; antyczna
Agora – dawne miejsce spotkań; Teatr Dionizosa, gdzie 
swoje sztuki wystawiali m.in. Sofokles i Eurypides oraz 
gdzie miała miejsce premiera Antygony

• Nowoczesne Muzeum Akropolu prezentujące bezcenne 
starożytne skarby

• Parlament i zmiana warty przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, ośmiokątna Wieża Wiatrów, świątynia
Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana oraz Stadion Kali 
Marmaro, gdzie odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska 
olimpijskie

• Ogrody Królewskie z pawilonem, w którym w 2004 r.
Polska podpisała akces do Unii Europejskiej

• Wjazd kolejką na Wzgórze Likavitos, z którego roztacza się
piękny widok na miasto, biały kościółek Agios Georgios, 

kosmopolityczna  dzielnica Kolonaki z licznymi butikami 
i restauracjami

• Spacer przez biało-niebieską dzielnicę Anafiotika, która 
przypomina najpiękniejsze miasteczka na greckich
wyspach

• Rozrywkowa Plaka, tętniąca życiem zarówno w dzień, jak 
i w nocy; urokliwa dzielnica Psiri, pełna knajpek i sklepików 

• Dzielnica Eksarchia, gdzie znajdują się neoklasycystyczne 
gmachy Akademii Ateńskiej, Uniwersytetu Ateńskiego
i Biblioteki Narodowej

• Monastiraki – kolorowy ateński bazar, znajdujący się tuż 
obok stanowisk archeologicznych

• Dla chętnych wieczór grecki – kolacja z muzyką i pokazem
greckich tańców (ok. 35 €)

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania grec-
kich specjałów kulinarnych, np. szaszłyczków souvlaki
i gyrosu z sałatką choriatiki, słynnej moussaki, aromatycznej
pieczonej jagnięciny oraz podawanej na zimno kawy frappe. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Atenach to ok. 15 €). Wieczo-
rami powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na 
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 1799 zł

City break ATENY 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, 

NNW, CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 70-80 € – koszty realizacji programu (wstępy,
przewodnicy, komunikacja miejska)

• 2-3 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne. Wieczór

grecki jest organizowany przy min. 10 zgłoszonych 
osobach 

PORTY WYLOTU GDN • KTW • POZ • SXF • WMI

DNI
4 



ATENY TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-26 - 2018-04-29 4 KL - katalog 1899 zł 

2018-05-24 - 2018-05-27 4 KL - katalog 1899 zł 

2018-06-28 - 2018-07-01 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-20 - 2018-09-23 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-18 - 2018-10-21 4 FM - first minute 1799 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-05-25 - 2018-05-28 4 KL - katalog 1899 zł 

2018-06-29 - 2018-07-02 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-21 - 2018-09-24 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-19 - 2018-10-22 4 FM - first minute 1799 zł 

Cenę FM first minute należy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



