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GRECJA 
JEST 
NASZĄ
PASJĄ
 

Będziemy Twoim Przewodnikiem po naszej 
Grecji. Sprawimy, że będą to Twoje...
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idEAlNy 
jeden dzień

Pięknem Kefalonii i jej urokami należy dzielić 
się z bliską Ci osobą. Zacznijcie dzień 
od pływania łódkami po podziemnym jeziorze 
Melissani, potem lunch w Fiscardo i spacer 
po Assos. Plażowanie koniecznie na Myrtos. 
Lixouri – popołudniowa kawa na placu  
w towarzystwie mieszkańców wyspy. 
Romantyczny wieczór spędzony w Argostoli  
z pewnością pozostanie na długo w pamięci.

Atrakcje turystyczne
• JASkiNiA MEliSSANi – z oszałamiającym, lazurowo  
- seledynowym kolorem wody stanowi sztandarową atrakcję 
wyspy. Odkryta po trzęsieniu ziemi, które odsłoniło część 
groty. W czasach antycznych była miejscem kultu, a nazwa 
jej pochodzi od imienia jednej z nimf. O niezwykłej urodzie 
groty stanowi jezioro, będące mieszanką wód gruntowych  
i morskich. 

• JASkiNiA dRoGARATi – monumentalne dzieło natury 
zachwycające stalaktytami i stalagmitami. Słynie z niezwykłej 
akustyki, którą doceniali najwięksi śpiewacy z Marią Callas  
i Luciano Pavarotti na czele. do dziś w jaskini  
są organizowane cieszące się wielką popularnością koncerty. 

• PlAżA MyRToS - uważana za najładniejszą plażę  
na Kefalonii i jedną z najpiękniejszych w europie. A wszystko 
za sprawą krystalicznie czystej wody i jej kolorów w wielu 
odcieniach. To właśnie tutaj kręcono zdjęcia do znanego 
filmu „Kapitan Corelli” z nicolasem Cage i Penelope Cruz. 

• klASZToR AGioS GERASiMoS - XVi-wieczna świątynia, 
gdzie w srebrnym sarkofagu znajdują się świetnie zachowane 
relikwie świętego Gerassimosa – patrona wyspy.

Jak można nie kochać Kefalonii! 
Tylko na mojej wyspie mogę oddawać 
się swojemu hobby w tak pięknej okolicy. 
Popatrzcie – moje pasieki, w których 
powstaje miód z tymianku i kwiatów leżą 
nad piękną plażą Petani. Tu korzystam 
z bogactw natury, w które moja Kefalonia 

obfituje. I każdego do tego zachęcam. 

Pavlos Evangelatos 
– właściciel wypożyczalni aut i lokalny 
producent miodu z tymianku i kwiatów
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koloRowA kEfAloNiA
Całodniowa wycieczka do najładniejszej plaży na wyspie. 
zobaczymy jedną z najpiękniejszych plaż Grecji – Myrtos. 
Odwiedzimy malownicze miasteczko Agiaa efimia.  
Po przerwie na grecki obiad ruszymy do jaskini Melissani,  
to będzie na pewno niezapomniane przeżycie. Podczas tej 
wyprawy zobaczymy również muzeum z przedmiotami, 
które niegdyś służyły do wytwarzania oliwy. 
Cena: ok. 35 EUR dorosły, ok. 17,5 EUR dziecko 

iTAkA – ślAdAMi 
odySEUSZA
Całodniowa wycieczka na legendarną i kameralną itakę.  
To jedno z najbardziej znanych miejsc w Grecji rozsławionych 
m.in. dzięki Homerowi. W trakcie wycieczki odwiedzimy 
miejsca związane z akcją „Odysei”, aby odnaleźć ślady 
jej głównego bohatera. nie zabraknie też zwiedzania 
najciekawszych miejscowości: Vathi – stolicy itaki, 
kameralnej wioski Stavros oraz malowniczej Kioni. 
Cena: ok. 40 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko

SkARby kEfAloNii 
Całodniowa wycieczka do najciekawszych miejsc na wyspie. 
zaczniemy od stolicy wyspy – Argostoli. zobaczymy również 
zamek św. jerzego, z którego roztacza się przepiękny 
widok na wschodnią część wyspy. Po zapierających dech 
w piersiach widokach, nie może zabraknąć słynnego wina 
Robla, które będziemy próbować w lokalnej winiarni. 
Kolejnym punktem wycieczki będzie słynna jaskinia 
drogarati, która przemieniana jest w sale koncertowe. 
Popołudnie spędzimy w miejscowości Sami, gdzie poza 
spacerem przy urokliwym porcie można zjeść lunch,  
lub napić się prawdziwej greckiej kawy. 
Cena: ok. 30 EUR dorosły, ok. 15 EUR dziecko

REJSy RElAkSACyJNE 
Poza wycieczkami autokarowymi, przygotowaliśmy ciekawe 
rejsy po zatoce Argostoli lub rejs na wyspę zakynthos,  
z miejscowości Skala. Świetna zabawa, kąpiele na dzikich 
plażach oraz muzyka. Całość dopełniają bajeczne widoki. 
Cena: ok. 50 EUR dorosły, ok. 25 EUR dziecko

wycieczki fakultatywne
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Plaża Petani

Plaża
Platia
Ammos

Fiscardo

Pessada

Lassi

Sami

Argostoli 

Lixouri

Katelios

Poros
Klasztor 
Św. Gerasimosa

Kardakata

Plaża
Myrtos

Jezioro
Melissani

Zamek Assos Assos

Jaskinia
Drogarati

Plaża Antisamos

Góry Aenos
– 1628 m n.p.m.

Dzikie Konie

Skala
Rafa  KakavaNie

przegap RozrywkaZabytki
miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOŚCi

•	 SAMi – Kameralna miejscowość idealna 
dla osób poszukujących spokojnego 
wypoczynku. na turystów czeka tu 
bogaty wybór restauracji, tawern 
i kafejek. W bliskiej odległości również 
słynna plaża -Antisamos

•	 liXoURi – drugie co do wielkości 
miasto słynące nie tyle ze swojej 
architektury, co z zamieszkujących ją ludzi 
– powszechnie uznanych za wyjątkowo 
otwartych i uzdolnionych muzycznie. 
Może dlatego główny plac miasta  
to miejsce częstych występów, 
koncertów muzycznych i pokazów. 

•	 SkAlA – Miejscowość znana  
z niezwykłej, rozciągającej się na długości 
2 km, piaszczystej plaży. W pobliżu 
ruiny świątyni Apollina, pochodzące  
z Vii w p.n.e. i pozostałości wioski 
zburzonej podczas trzęsienia ziemi  
w 1953 r.

•	 fiSCARdo – jedna z nielicznych 
miejscowości, które przetrwały 
trzęsienie ziemi z 1953 r. w stanie niemal 
nienaruszonym. dzięki temu można 
tu podziwiać piękną, typową dla wyspy 
architekturę. jej słynny port przyciąga 
rzesze bogatych turystów, a nocami 
miasteczko, restauracje i bary tętnią 
prawdziwą śródziemnomorską atmosferą. 
Celebryci każdego roku spędzają 
tu wakacje, m.in. ostatnio Fiscardo 
odwiedziła Madonna oraz Sarah jessica 
Parker. 

•	 ARGoSToli – Stolica Kefalonii, 
będąca jednocześnie portem i tętnią-
cym życiem kurortem położonym w 
malowniczej zatoce. Grecki klimat 
najlepiej widać podczas spacerów 
szerokimi deptakami i wieczornych 
kolacji na ocienionym palmami placu 
Platia Vallianou, przy którym skupia 
się życie towarzyskie. W miejscowości 
znajdują się liczne muzea, a w okolicy 
kilka doskonałych plaż – piaszczyste 
Makris Gialos i Platis Gialos na południu 
kurortu oraz położona nieco dalej 
plaża Avithos, doskonale nadająca się 
do pływania oraz uprawiania sportów 
wodnych.10 



i. lECZENiE AMbUlAToRyJNE 
(doRAŹNA PoMoC MEdyCZNA) 
1. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy 
medycznej należy udać się do najbliższej placówki 

medycznej. 
2. Prosimy pokryć koszt porady w całości. 
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie posiada środków na pokrycie 
kosztów leczenia, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 
Centrum Alarmowe. 
4. informujemy jednak, iż zgodnie z postanowieniami zawartej umowy 
ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
leczenia do 25 eUR. Pozostały koszt pomocy medycznej zostanie 
rozliczony przez lekarza bezpośrednio z eRV. W celu uzyskania 
pomocy ze strony Centrum Alarmowego Ubezpieczony zobowiązany 
jest posiadać potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (karta 
assistance, potwierdzenie rezerwacji podróży - umowa o wycieczkę).
5. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów Ubezpieczony 
zobowiązany jest do stosowania następującej procedury: 
•	 prosimy uzyskać od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę 

lekarską i oryginał rachunku, 
•	 zabezpieczyć wszelkie inne oryginały dowodów zapłaty 

uzasadniające zgłaszane roszczenia — np. rachunki (paragony)  
z apteki, rachunki za dojazdy do lekarza itp., 

•	 w terminie 7 dni po powrocie do Polski należy przesłać do eRV 
wypełniony formularz zgłoszenia szkody, uzyskaną dokumentację 
medyczną i rachunki (koniecznie oryginały) oraz potwierdzenie 
rezerwacji podróży (umowa o wycieczkę); formularze dostępne 
są na stronie www.erv.pl w zakładce „Likwidacja szkód”, 

•	 z kwoty przyznanego odszkodowania potrącana jest każdorazowo 
kwota 25 eUR tytułem udziału własnego. 

ii. HoSPiTAliZACJA
W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego należy 
niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym. 
Przy zgłoszeniu należy podać: 

•	 imię i nazwisko zgłaszającego,
•	 imię i nazwisko osoby poszkodowanej,
•	 numer polisy, 
•	 numer telefonu do kontaktu, 
•	 numer telefonu, nazwę i adres placówki medycznej, w której 

przebywa osoba poszkodowana,
•	 w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane  

przez konsultanta Centrum Alarmowego. 

Wyjaśniamy, iż hospitalizacja jest związana z leczeniem w placówce 
medycznej, którego czas wynosi co najmniej 24 godziny. 

iNSTRUkCJA
PoSTęPowANiA
W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego 
wypadku dla Klientów GReCOS HOLidAY

PlACÓwki dyPloMATyCZNE 
•	 AMbASAdA RP w ATENACH

Chrissanthemon 22, Paleo Psychico, 
152-5 Ateny tel.: (003010) 677 82 60(61), 
fax (003010) 671 83 94

•	 koNSUlAT RP w SAloNikACH
nr tel.: (+30) 2310 288205

•	 koNSUlAT RP w PiREUSiE
nr tel.: (+30) 210 4292344

•	 koNSUlAT RP w HERAklioNiE (kRETA)
nr tel.: (+30) 2810 221786

CZAS lokAlNy 
Czas polski + 1 godz. 

PRZEd PowRoTEM Z wAkACJi
Prosimy o sprawdzenie dzień przed wylotem na tablicy 
informacyjnej Grecosa w hotelu godziny transferu  
na lotnisko i wylotu samolotu do Polski. Wykwaterowując 
się z hotelu należy pamiętać o uregulowaniu wszystkich dodatkowych 
świadczeń, ewentualnym odebraniu dokumentów (paszport lub dowód 
osobisty) z recepcji, spakowaniu wszystkich rzeczy, opróżnieniu sejfu. 
Prosimy być na zbiórce we wskazanym miejscu 10 minut  
przed planowaną godziną odjazdu autokaru. na lotnisku rezydent 
Grecosa przekaże wszystkie niezbędne informacje odnośnie odprawy 
biletowo – bagażowej. Po otrzymaniu karty pokładowej, kwitu 
bagażowego należy wziąć ze sobą bagaż i przenieść do specjalnego 
stanowiska kontroli. Rodziny z małymi dziećmi mają pierwszeństwo 
przy odprawie. 
Cenne rzeczy takie jak pieniądze, dokumenty, sprzęt fotograficzny, 
komputer prosimy zabrać ze sobą do bagażu podręcznego. 
Przedmioty ostre i niebezpieczne (scyzoryki, nożyczki, pilniczki  
do paznokci, ostre narzędzia, wędki, rakiety tenisowe) prosimy 
spakować do bagażu głównego, w przeciwnym razie zostaną one 
bezzwrotnie zarekwirowane.

NUMERy AlARMowE

112 — europejski numer alarmowy 

iNfoRMACJE
które mogą Ci się przydać

CENTRUM AlARMowE + 48 58 309 1100
europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 
101/102, 80-748 Gdańsk niP 2040000303. KRS 0000214412 Sąd 

Rejonowy w Gdańsku Vii Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 
52 000 000 RiR Wpłacony w całości; Tel. + 58 324 88 50, 
Fax.	•	58	324	88	51,	E-mail:	szkody@erv.pl, www.erv.pl12 



JAk doGAdAĆ 
Się Z GREkiEM?

 Słowniczek grecko-polski!
Nai Tak

ohi nie

Parakalo Proszę

Efharisto dziękuję

Sygnomi Przepraszam

Simera dzisiaj

Avrio jutro

Hthes Wczoraj

Pos se lene? jak się nazywasz?

Poso kani afto? ile to kosztuje?

Jamas na zdrowie

Tora Teraz

Amessos natychmiast

Ti kannis? jak się masz?

Ti ora ine? Która godzina?

Poli kali Bardzo dobrze

Herete Witaj (formalnie)

yiassou Witaj (nieformalnie)

kalimera dzień dobry

kalispera dobry wieczór

kalinihta dobranoc

Pos ise? jak się masz?

Adio do widzenia

diakopes a la ellinika 
WieLKie GReCKie WAKACje :)
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GRECoS  specjalista na dużą skalę

81%
tylko Grecos

hoteli dostępnych 
jest wyłącznie 
w ofercie Grecos

78%
ocen Holiday Check 
to 4,5 i więcej

15
greckich
destynacji

najpiękniejsze 
wakacyjne miejsca 
wybrane przez 
znawców Grecji

200
hoteli

oferujemy Państwu, 
różnorodną gamę 
sprawdzonych, 
spełniających wszelkie 
wymagania hoteli

12
lotnisk

w całej Grecji

zAdOWOLOnYCH 
KLienTÓW

POnAd

350
TySięCy


