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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

Rejs na pobliską wyspę Nissyros – dziewiczą 
oazę ciszy i spokoju. Jej najbardziej malownicze 
wioski – Mandraki i Nikia – słyną z tradycyjnej 
architektury, bielonych, kamiennych domów. 
Centrum miasta posiada uroczy plac, gdzie 
wieczorami mieszkańcy i turyści cieszą się 
specjałami kulinarnymi z licznych tawern. We 
wschodniej części wyspy znajdują się aktywne 
źródła termalne. Idealną pamiątką z Nissyros 
jest lokalny napój Soumada z migdałów i miodu, 
małe konserwowe pomidory oraz kapary, a także 
wyroby ręcznie haftowane. Atrakcje turystyczne

• ASklEPioN – to starożytne centrum medyczne w pobliżu 
miasta Kos. Pochodzi z pierwszej poł. iii w p.n.e. i został 
zbudowany na cześć boga zdrowia i medycyny – Asklepiosa, 
po śmierci słynnego starożytnego, greckiego lekarza  
– Hipokratesa. Lekarze z tego starożytnego szpitala byli 
także kapłanami. ze wzgórza roztacza się malowniczy 
widok na miasto Kos

• MiASTo koS - łączy różne style architektoniczne z lat 
starożytnych, średniowiecznych i współczesnych. Tu można 
podziwiać tureckie świątynie, weneckie budynki, czy zamek 
Rycerzy św. jana, który stoi na wschodniej stronie, a jego 
mocne mury obronne były używane do ochrony mieszkańców 
Kos od ciągłych ataków piratów. 

• WioSkA ZiA – ta mała piękna wieś, ukryta pośród bujnych 
lasów i strumyków, zlokalizowana na zboczach Góry dikeos, 
oferuje zapierające dech w piersiach widoki na całą wyspę 
Kos, szczególnie podczas zachodów słońca. 

• kEfAloS – urocza miejscowość słynąca z wąskich 
uliczek i tradycyjnej architektury greckich wysp.

• kĄPiEl W GoRĄCyCh źRódłACh TERMAlNyCh 
– w tym miejscu ciepła woda miesza się z wodą pochodzącą  
z morza i oferuje naturalną ciepłą kąpiel w otoczeniu 
stromych klifów.

Całe moje życie spędziłem na tej wyspie. 
Kocham ją i nie chciałbym żyć nigdzie 
indziej. Mimo, że Kos nie jest dużą wyspą 
ma do zaoferowania wszystko co potrzeba 

do życia i zawsze jest tu coś nowego 
do odkrycia i spróbowania… 

Charalambos Chatzipetros
- właściciel wytwórni oliwy z Linopti.
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koS NoCĄ
Stolica wyspy to niesamowita mieszanka kultur, a my 
pokażemy ją w świetle gwiazd. W planach magiczny 
spacer wśród antycznych, rzymskich, bizantyjskich, 
średniowiecznych i włoskich zabytków. zobaczycie,  
że wieczór to najodpowiedniejsza pora na słynną voltę, 
czyli spacer w wąskich uliczkach oraz czas, by skosztować 
dobrego jedzenia w jednej z tawern. Uwieńczeniem  
tak fajnego wieczoru będzie rejs statkiem wokół miasta  
przy lampce wina.  
Cena: ok. 36 EUR dorosły, ok. 18 EUR dziecko

Wokół WySPy koS 
Odkryj uroki wyspy Kos, jej historii i kultury. Wycieczkę 
rozpoczniemy od wizyty w Asklepionie, sanktuarium boga 
sztuki lekarskiej, miejsca pochodzenia Hipokratesa. następnie 
udamy się do urokliwego Kefalos, gdzie będzie wolny czas 
na posiłek w tradycyjnej tawernie. Spróbujemy miejscowego 
miodu i win. zawitamy do górskiej wioski zia, gdzie 
spróbujemy słynnej kanelady, napoju cynamonowego. 
na zakończenie przystanek w wiosce Pili na kawę  
w miejscowym kafenijo. 
Cena: ok. 42 EUR dorosły, ok. 21 EUR dziecko

PATMoS 
Wysepka słynie ze swojej podniosłej, duchowej atmosfery. 
Odwiedzana jest przez tysiące chrześcijan z całego 
świata pielgrzymujących do jaskini św. jana ewangelisty, 
gdzie doznał objawienia oraz klasztoru poświęconemu 
ewangeliście. Tuż obok na zwiedzających czeka Chora  
– jedna z najpiękniejszych osad w Grecji – a w niej wąskie 
kamienne uliczki, małe białe domki, kapitańskie wille,  
stare kościółki. 
Cena: ok. 75 EUR dorosły, ok. 37,50 EUR dziecko 

NiSSiRoS
niesamowita wycieczka dla wielbicieli natury i geologicznych 
zjawisk. nissiros jest wulkaniczną wyspą z największym  
na świecie aktywnym kraterem hydrotermalnym (w ramach 
atrakcji zejście w głąb krateru). Wrażenie robi również 
architektura, dwupiętrowe domy, wąskie uliczki, urocze małe 
place. dominują kolory czarnej lawy, czerwonej rdzy  
i białego pumeksu, bo z tych materiałów wznoszono budynki. 
Mieszkańcy wyspy słyną ze swojego radosnego charakteru, 
mają opinie ludzi potrafiących się cieszyć z życia.  
Cena: ok. 42 EUR dorosły, ok. 21 EUR dziecko

TURCJA – BodRUM
Okazja do odwiedzenia tureckiego Bodrum zwanego Saint 
Tropez Wschodu z powodu pięknego wybrzeża i malowni- 
czego położenia na zboczach wzgórz. Ciekawą atrakcję 
stanowi wizyta w starożytnym teatrze oraz Mauzoleum 
wzniesionym na cześć władcy Mauzolosa, uznawanym za 
jeden z siedmiu cudów antycznego świata. Krótka wizyta 
w Turcji to świetna możliwość zrobienia zakupów na 
orientalnym bazarze. Uwaga: wymagany paszport. 
Cena: ok. 44 EUR dorosły, ok. 22 EUR dziecko

WiECZóR GRECki
impreza dla lubiących atmosferę greckiej zabawy!  
na początek odwiedzimy uroczą wioskę zia, gdzie obejrzymy 
zjawiskowy zachód słońca. następnie udamy się 
do tradycyjnej tawerny, gdzie spędzimy wieczór podziwiając 
pokazy tańców z różnych regionów, zajadając najlepsze dania 
greckiej kuchni i ucząc się od wesołego Greka zorby sirtaki, 
czy balos sirtos. Wszystko to z dodatkiem wyśmienitego 
lokalnego wina…  
Cena: ok. 40 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko

wycieczki fakultatywne
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oPiSy 
MiejSCOWOśCi

•	 MiASTo koS – Stolica i główny port wyspy. 
Miasto łączy różne style architektoniczne z lat 
starożytnych, średniowiecznych i współczesnych. 
Tureckie świątynie i weneckie budynki są dobrze 
zachowane i wtopione w zacienione plantacje  
i bujną zieleń. Wzdłuż głównej ulicy znajdziecie liczne 
kawiarnie, tawerny, restauracje i sklepy, a także kluby 
muzyczne. 

•	 PSAlidi – nieduża, typowo turystyczna 
miejscowość położona na północno-wschodnim 
wybrzeżu wyspy, w pobliżu miasta Kos. Malownicze 
widoki i spokojna okolica zachęcają do spacerów  
i rowerowych przejażdżek. na plaży miłośnicy sportów 
wodnych będą mogli oddać się swoim pasjom. 

•	 TiGAki – Popularna miejscowość wypoczynkowa 
położona na północnym wybrzeżu Kos, w odległości 
ok. 12 km od stolicy wyspy. To tętniące życiem 
letnisko znane jest przede wszystkim z krystalicznie 
czystych wód morskich, przy długiej, piaszczystej 
plaży, na której panują świetne warunki do uprawiania: 
windsurfingu, żeglarstwa, nurkowania. 

•	 MARMARi – niewielka, nadmorska 
miejscowość rybacka z piękną, piaszczystą plażą 
oraz ze wspaniałymi widokami na pobliskie wyspy 
Kalymnos i Pserimos, na które można popłynąć  
z tutejszego portu. największym atutem tego miejsca 
jest szeroka, piaszczysta plaża ciągnąca się na zachód 
od centrum miasteczka. Miejscowość szczególnie 
polecana dla osób pragnących spokojnego 
wypoczynku.

•	 MASTiChARi – Spokojna, rybacka 
miejscowość z piękną piaszczystą plażą. Oaza 
spokoju i wypoczynku, polecana uciekającym 
przed pośpiechem i gorączką dnia codziennego. 

•	 kARdAMENA – jedna z najpopularniejszych 
miejscowości wypoczynkowych na wyspie. Centrum 
miejscowości zapewnia wszelkie niezbędne atrakcje 
typowego kurortu – malowniczy port, nadmorską 
promenadę z licznymi barami, tawernami i restaura- 
cjami oraz długą, lecz wąską, piaszczysto - żwirową 
plażę, na której można skorzystać z wielu sportów 
wodnych. dzięki różnorodnym możliwościom rozrywki 
przybywają tu głównie ludzie młodzi.

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 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.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


