miniPRZEWODNIK

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

GRECJA
JEST
NASZĄ
PASJĄ
2

idealny

jeden dzień

Zacznij od porannej wycieczki łódką po Zatoce
Paleokastritsy połączonej ze snorkelingiem.
Zdobycie góry Pantokrator oraz twierdzy
Angelokastro pozwolą podziwiać wyspę prawie
z lotu ptaka. Wieczór to idealna pora,
by odwiedzić leżącą na północy wyspy
miejscowość Perulades i zobaczyć klify
na Przylądku Drastis. Noc spędźcie przy likierze
z kumkwatów lub tradycyjnym napoju
imbirowym tsitsibira przy słynnym Listonie
lub na starówce w mieście Korfu,
w stolicy wyspy.
Korfu jest dla mnie najbardziej
niepowtarzalną grecką wyspą.
To miejsce, w którym urok Włoch łączy się
z prawdziwą grecką gościnnością, historia
spotyka współczesność, a natura
pokazuje swoje prawdziwe piękno.
Georgia Michala
– licencjonowany przewodnik po Grecji

Atrakcje turystyczne
• Canal d’Amour – Kanał Miłości – piaskowe klify,
turkusowa woda i piękne plaże sprawiają, że Canal d’Amour
to miejsce, które trzeba zobaczyć!
• Paleokastritsa – miejscowość otoczona urokliwymi
zatoczkami. Na szczególną uwagę zasługuje skalista plaża
i zatoka La Grotta z krystalicznie czystą wodą. W pobliżu
liczne jaskinie, w tym najsłynniejsze Nausika, Agios Nikolaos
i Blue Eye, które można zobaczyć podczas rejsu łódką.
• Przylądek Drastis - to jeden z najpiękniejszych
punktów widokowych na wyspie. Wspaniałe formacje skalne
wyrastające wprost z morza przepięknie kontrastują
ze szmaragdowym morzem. To właśnie na Przylądku Drastis
możemy, stojąc na wzniesieniu, podziwiać najpiękniejszy
zachód słońca.
• Twierdza Angelokastro - jedna z ważniejszych
budowli bizantyjskich w Grecji; wybudowana w trzynastym
wieku; położona na szczycie góry, z trzech stron
otoczona morzem.
• Pantokrator - najwyższa góra na wyspie (około 906
i 911 m n.p.m). Na szczycie znajduje się piękny klasztor z XVII
w., a ze szczytu roztacza się widok na wyspę, morze
oraz wybrzeże Albanii.
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• Pałac Achillion - letnia rezydencja austriackiej
cesarzowej Elżbiety II - Sissi. Achillion został zbudowany
w latach 1890-1891; nazwa pałacu pochodzi od Achillesa,
z którym księżna utożsamiała swojego utraconego syna
Rudolfa.

Albania

wycieczki fakultatywne

Grand tour, czyli
wielka wycieczka
Gotowi na bogaty i urozmaicony program? Trasa wycieczki
zachwyca nie tylko historią, ale przede wszystkim
krajobrazami. Zobaczymy malownicze wioski, gaje oliwne,
wąskie drogi, góry, pojedziemy wzdłuż morza – a wszystko
to będzie przeplecione ciekawymi opowieściami o Korfu.
W czasie wycieczki zwiedzimy wielką dumę Korfu – pałac
Achillion, wzniesiony w XIX wieku dla cesarzowej Elżbiety,
zwanej Sisi. Udamy się do rajskiej Paleokastritsy – jednego
z najładniejszych zakątków w Grecji. Odwiedzimy męski
klasztor położony na wzgórzu. Chętni popłyną na krótki rejs
po bajecznych jaskiniach lub zjedzą pyszny obiad
w lokalnej tawernie. Zobaczymy też Mysią Wyspę, poznamy
smak korfickiego kumkwatu, zobaczymy najstarszą wioskę
usytuowaną wysoko w górach - Lakones, aby na końcu
przejechać przez masyw górski północnej Kerkyry.
Cena: ok. 45 EUR dorosły, ok. 23 EUR dziecko

KORFU NOCĄ
Wizyta w stolicy Korfu to obowiązek dla każdego
– najlepiej wieczorem, kiedy miasto tętni życiem i jest pięknie
oświetlone. Podczas spaceru z przewodnikiem wąskimi
uliczkami usłyszycie niezwykłe historie, zobaczycie jego
główne zabytki. Jednak miasto wciąga również
do samodzielnego odkrywania. Warto kluczyć wśród
weneckich uliczek starówki wpisanej na listę Unesco.
Przy odrobinie szczęścia spotkacie grupę pieśniarzy
śpiewających radosne tradycyjne kantady. Stare Miasto jest
świetnym miejscem na zrobienie zakupów, czy zjedzenie
pysznej kolacji.
Cena: ok. 35 EUR dorosły, ok. 25 EUR dziecko
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Niepowtarzalna okazja odwiedzenia Albanii, kraju mało
znanego i do niedawna odizolowanego od świata. Zachwyca
dziewiczą przyrodą, pięknymi krajobrazami i bogatą historią.
Z portu w Korfu popłyniemy do Sarandy – albańskiego
portu i kurortu pełnego restauracji, sklepów. Chętni pojadą
do oddalonego o 20 kilometrów Butrintu, starożytnego
miasta, gdzie podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy
m.in. rzymskie forum, łaźnie, baptysterium, pozostałości
wczesnochrześcijańskiej bazyliki oraz murów obronnych
miasta.
Cena: ok. 72 EUR dorosły, ok. 42 EUR dziecko

Paxos i Antipaxos
Paxos i Antipaxos to dwie maleńkie wyspy położone
na południe od Korfu. Należą do najpiękniejszych wysp
Archipelagu Wysp Jońskich. Słyną ze swoich pięknych
plaż, krystalicznych wód i nazywane są greckimi Karaibami.
Według mitologii Paxos stworzył sam Posejdon, aby uwinąć
gniazdko miłosne dla siebie i swojej kochanki. Rejs na Paxos
i Antipaxos to kontakt z cudną przyrodą, to imponujące klify,
ogromne groty skalne, do których wpływają statki, to czas
wolny na kąpiel przy Antipaxos, to plażowanie i wizyta
w stolicy wyspy Paxos – Gaios.
Cena: ok 42 EUR dorosły, ok. 22 EUR dziecko

Kaiki
Relaksujący rejs dla rodzin z dziećmi. Nasza podróż zaczyna
się w stolicy Korfu. Z pokładu statku będziemy podziwiali
Stare Miasto. Po dwugodzinnym rejsie zarzucimy kotwicę
przy małej wyspie świętego Mikołaja, aby popływać
w krystalicznej wodzie. Jest to czas niezwykłego grillowania.
Na pokładzie łodzi urządzamy grilla i serwujemy greckie
przysmaki. Mięso grillowane w ziołach na węglu z drzewa
oliwnego, do tego sałatka, wina gronowe wytrawne: białe
i czerwone, napoje orzeźwiające. Następnie udajemy
się do kameralnej, rybackiej wioski Sivota, gdzie cieszymy się
czasem wolnym. Kolejny punkt programu to rejs
do ogromnej groty skalnej. Ostatnim punktem programu jest
kąpiel na jednej z plaż w południowej części wyspy.
Cena: ok. 44 EUR dorosły, ok. 26 EUR dziecko

Sidari

Acharavi
Roda

Kanał Miłości

Kassiopi
Góra
Pantokrator

Przylądek Drastis
Klify
w Peroulades

Angelocastro

Arillas

Paleokastritsa

Ag. Georgios

Korfu
Pontikonissi

Liapades
Pelekas
Agios
Gordios

Achilleion

Kavos
Ruiny zamku
Gardiki

LEGENDA:
Nie
przegap
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Zabytki

Rozrywka

Aquapark

miejscowości
atrakcje

Ag. Georgios
Argirades

Lefkimmi

• Roda – to typowa rybacka wioska

usytuowana na północy wyspy. Świetne miejsce
dla tych, którzy uwielbiają ciszę i kameralną
atmosferę. Długa piaszczysta plaża to ozdoba
Rody.

Opisy

miejscowości

• Acharavi –

typowy wakacyjny kurort,
położony wśród zieleni, łagodnie opadający
do morza. Plaże Acharavi są zarówno
piaszczyste, jak i kamieniste. Tutaj też można
znaleźć spokojne miejsca, idealne
do odpoczynku. Teren jest górzysty, a więc
idealny dla tych, którzy zechcą połączyć sielankę
plaży ze spacerem po górach. W Acharavi
możemy podziwiać ruiny rzymskich łaźni,
znajdziemy też niewielkie muzeum.

• Sidari –

Miejscowość znana przede
wszystkim z plaży o wdzięcznej i magicznej
nazwie Canal D’ amour. Jest to legendarny kanał
miłości. Stworzone przez naturę formy skalne
z piaskowca cieszą się ogromną popularnością
nie tylko ze względu na piękno kontrastu
piaskowca z szafirem morza ale ze względu
na legendę, która opowiada o tym jak
zaczarować i zatrzymać miłość.

• Ag. Georgios (Argirades) –

Osada położona na południu wyspy, znana
z 7 kilometrowej plaży. Jedna z najpiękniejszych
plaż, zachowała do dziś swój dziewiczy
charakter. Plażę otacza pas wydm, a widok
równiny przypominającej step wprawia
w zachwyt.

• Pelekas –

to jedno z niewielu miejsc
historycznych w tej części wyspy. Znane jest
z niezwykłego tarasu widokowego, który był
ulubionym miejscem kontemplacji korfickiego
zachodu słońca przez Wilhelma II Kaizera, stąd
jego nazwa ‘Tron Kaizera’. Przepięknie wygląda
o zachodzie słońca, kiedy zatapiając się w morzu
rozlewa się po morskiej toni tysiącem kolorów.

• Liapades –
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Jedna z najstarszych korfickich
osad, położona wśród zatoczek, prastarych
drzew oliwnych sięgających plaż i imponujących
cyprysów śródziemnomorskich, pięknie
wyginających się na wietrze. Urokliwe plaże
dostępne są tylko od strony morza, gdzie można
dopłynąć nawet rowerem wodnym. Sama wioska
jest tradycyjna, na ryneczku znajduje
się kościół Św. Anastazji z piękną dzwonnicą,
a uroku dodają kafejki ze stolikami
poustawianymi na zewnątrz, gdzie miejscowi
przy kawie grają w tavli.

instrukcja
postępowania

informacje
które mogą Ci się przydać

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku dla Klientów GRECOS HOLIDAY

I. LECZENIE AMBULATORYJNE
(DORAŹNA POMOC MEDYCZNA)

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
•

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.
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•
•
•

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
CENTRUM ALARMOWE + 48 58 309 1100
Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80748 Gdańsk NIP 2040000303. KRS 0000214412 Sad 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.pl

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

350
TYSIĘCY
ponad

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

200
hoteli

81%
tylko Grecos

hoteli dostępnych
jest wyłącznie
w ofercie Grecos

oferujemy Państwu,
różnorodną gamę
sprawdzonych,
spełniających wszelkie
wymagania hoteli

78% 15
ocen Holiday Check

greckich
destynacji

to 4,5 i więcej
najpiękniejsze
wakacyjne miejsca
wybrane przez
znawców Grecji

12
lotnisk

w całej Grecji

