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Pielgrzymka do GRECJI - 8 dni 
Szlakiem św. Pawła Apostoła 

 

ATENY - DELFY - METEORY - SALONIKI - ATOS - KAVALA - FILIPPI - VERIA - TERMOPILE - ATENY - KORYNT 
 

Termin:  17.09 - 24.09.2020 r. 
 

DZIEŃ 1:  przelot z Krakowa do Aten 
O ustalonej godzinie spotykamy się na wyznaczonym lotnisku. Odprawa paszportowo- bagażowa. Odlot do Aten o godz. 
18:00.* Lądowanie w Atenach o godz. 21:20.*  Transfer autokarem do hotelu.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 

DZIEŃ 2:  Delfy,  Kalambaka 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Delf, gdzie zobaczymy ruiny pogańskiego sanktuarium Apollina. Tu zgodnie z 
wierzeniami starożytnych Greków Pytie przepowiadały przyszłość. Następnie udamy się do hotelu zlokalizowanego w 
okolicach Kalambaki.  Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.   
 

DZIEŃ 3:  Meteory,  Tesaloniki,  Półwysep Chalcydycki 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Kalambaki, aby podziwiać słynne „wiszące skały” Meteory - klasztory greckie 
„zawieszone w chmurach” spośród których najstarsze powstały w IX w. Tutaj w średniowieczu powstał jeden z 
najważniejszych da greckiego prawosławia ośrodek monastyczny.  Następnie udamy się do Tesalonik, gdzie zobaczymy 
Bazylikę św.  Demetriusza - największy kościół Grecji oraz słynną Białą Wieżę. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do 
hotelu zlokalizowanego na pięknym półwyspie Chalkidiki. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   
 

DZIEŃ 4:  Rejs wzdłuż Półwyspu Atos,  Wypoczynek 
Rano, po śniadaniu udamy się na atrakcyjny rejs statkiem wzdłuż Świętej Góry Atos. Podczas rejsu zobaczymy panoramę 
ortodoksyjnych klasztorów. Popołudniu czas wolny na wypoczynek i plażowanie.  Wieczorem obiadokolacja w hotelu i 
nocleg.  
 

DZIEŃ 5:  Kavala,  Filippi,  Veria 
Rano, po śniadaniu przejazd do Kavali, dawnego Neapoli, miejsca do którego dopłynął z Azji św. Paweł. Następnie udamy 
się do Filippi, pierwszego europejskiego miasta, w którym Ewangelię głosił św. Paweł. Nawiedzimy tam prawosławne 
sanktuarium, położone nad rzeczką Angista, gdzie św. Paweł udzielił pierwszego w Europie chrztu. Msza św. Na koniec 
dnia zobaczymy Verię (starożytna Berea), gdzie św. Paweł ukrył się przed Żydami z Salonik. Wieczorem zakwaterowanie 
w hotelu zlokalizowanym na słynnej Riwierze Olimpijskiej. Obiadokolacja, nocleg.  
 

DZIEŃ 6:  Termopile,  Ateny 
Rano, po śniadaniu wyruszymy w kierunku stolicy Grecji. Po drodze zatrzymamy się w Termopilach - miejscu słynnej bitwy 
z Persami. Następnie udamy się już do Aten, gdzie w czasie panoramicznego przejazdu zobaczymy zarówno pozostałości 
po starożytnej świetności jak Stadion Olimpijski, ruiny świątyni Zeusa czy Bramę Hadriana, jak i nowożytną część Aten, 
zbudowaną po odzyskaniu przez Grecję niepodległości po kilkuwiekowej niewoli tureckiej. Zobaczymy Katedrę św. 
Dionizego Areopagity oraz Parlament. Po zakończonym zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu w okol. Aten. Obiadokolacja, 
nocleg.   
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DZIEŃ 7:  Ateny,  Korynt 
Rano, po śniadaniu udamy się do Aten na Wzgórze Akropolu. Zobaczymy ruiny antycznych świątyń, a także wspaniałą 
panoramę miasta. Następnie, podążając śladami Apostoła Pawła wejdziemy na wzgórze Aeropag, wznoszące się ponad 
ateńską agorą, gdzie św. Paweł wygłosił mowę skierowaną do filozofów ateńskich. Tu, zgodnie z tradycją, miał nawrócić 
się na chrześcijaństwo św. Dionizy, pierwszy biskup Aten. Następnie przejedziemy do Koryntu - miejsca, gdzie św. Paweł 
przebywał półtora roku. Mszę św. odprawimy w ruinach Koryntu, w pobliżu miejsca, gdzie nauczał Święty. Wieczorem 
powrót do hotelu w okol. Aten na obiadokolację i nocleg.  
Tego wieczoru (jeśli cała grupa będzie chętna!)  możemy zaproponować także „wieczór grecki”, który odbędzie się w Atenach w 
dzielnicy Plaka zlokalizowanej u stóp Akropolu. Jest to atrakcyjny występ w wykonaniu ateńskich profesjonalistów. Koszt z kolacją i 
winem wynosi około 32 EUR/osoby.  
 

DZIEŃ 8:  Powrót do Krakowa 
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd na lotnisko w Atenach. Wylot z Aten o godz. 15:55.* 
Przylot do Krakowa o godz. 17:15.*  Zakończenie Pielgrzymki. 
 
 

Cena:  3 490 PLN/osoby 
( kalkulacja dla grupy min. 45 osób ) 

 
ŚWIADCZENIA: 

• Przelot samolotem na trasie:  Kraków – Ateny – Kraków  (bagaż główny 23 kg + bagaż podręczny;  opłaty lotniskowe); 

• Transfery komfortowym autokarem w Grecji; 

• 7 noclegów w hotelach 3* i 4*   (pokoje 2-osobowe z łazienkami;  pokoje 3-osobowe na zapytanie); 

• Wyżywienie 2 x dziennie:  7 śniadań,  7 obiadokolacji w hotelu; 

• Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA:  KL (10 000 EUR), NNW (7 000 PLN),  z uwzględnieniem ryzyka chorób przewlekłych;  

• Opieka doświadczonego pilota, 

• Przedstawiony program pielgrzymki, 

• Podatek Vat. 
 

Cena nie zawiera:  

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  przewodników lokalnych, wjazdów do miast, rejs statkiem wokół świętej Góry 
Athos,  słuchawek, taks klimatycznych,  składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  kosztów związanych z realizacją programu 
–  łącznie około 140 EUR/osoby (płatne u pilota w autokarze); 

• „wieczór grecki” w Atenach -  za dopłatą 32 EUR/os.,  dla chętnych  (realizacja możliwa przy min. 30 uczestnikach). 

• napoi do obiadokolacji;  

• dodatkowych ubezpieczeń  -  od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej  (dopłata 145 zł / osobę – płatne w dniu zapisu); 

• dopłata do pokoju SGL  (na zapytanie;  za dopłatą około 170 EUR); 

• transferu z Parafii na lotnisko i z powrotem; 

• świadczeń nie wymienionych w ofercie.  
 

Ważne informacje: 

• B.P. ORLANDO TRAVEL ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.  

• B.P. ORLANDO TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze. 

* podane na programie godziny lotów mogą ulec zmianie! 
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