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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

Kreta słynie z oliwy. Wybierzcie się, by zobaczyć 
wytwórnie oliwy z oliwek w regionie Sitia, gdzie 
produkuje się jedną z najlepszych oliw greckich, 
zjedzcie coś pysznego, a popołudnie to idealny 
czas na morskie i słoneczne kąpiele 
na przepięknej palmowej plaży Vai.

Atrakcje turystyczne
• KNoSSoS – słynny pałac minojski z legendarnym 
labiryntem, w którym mieszkał Minotaur; pół-byk,  
pół-człowiek. 

• PAlmowA PlAżA VAi - najpiękniejsza plaża na wyspie  
o prawdziwie karaibskim charakterze. Odkryta w latach  
70-tych przez hipisów, stała się popularnym celem wycieczek 
z całego świata. 

• doliNA UmARłyCh (FARAGi NEKRoN) – dolina  
w pobliżu zakros, gdzie znajdują się liczne jaskinie, które wg. 
legendy stanowiły niegdyś miejsce pochówku starożytnych 
mieszkańców Krety. 

• JASKiNiA diKTEoN ANdRoN - imponujących rozmiarów 
jaskinia, w której według mitologii narodził się zeus. 

• hERAKlioN - stolica wyspy. Warto odwiedzić Plac 
Fontanny (Venizelou) z wenecką fontanną, otoczony wieloma 
kawiarniami i piękną loggią wenecką. jedną z głównych 
atrakcji jest olbrzymia wenecka twierdza – rozległy labirynt 
mrocznych korytarzy, z którego murów rozpościera  
się piękna panorama na miasto i port.

Przyjedź, by zobaczyć Kretę nie tylko
dla pięknych plaż i hoteli. Zrób krok
w głąb wyspy i odkryj „inne oblicze 
Krety”. Wyspa mitu i historii, świętych 
i bohaterów, poznaj dziedzictwo wyspy  
i zobacz nas mieszkańców, jak uprawiamy 
ziemię do produkcji lokalnych „skarbów”. 

Skosztuj naszego jedzenia i ciesz  
się życiem wraz z nami. Gia mas! 

Jiannis Dakanalis z żoną 
Marią Zografistou.

- Jiannis przewodzi małej grupce rolników  
z tej samej wsi produkującej i sprzedającej 

własną oliwę z oliwek, wino i świeże 
winogrona
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SANToRiNi
Wycieczka na najpiękniejszą, zachwycającą grecką wyspę. 
Historia Santorini sięga kilku tysięcy lat i kojarzona  
jest z zaginioną Atlantydą. Ta powulkaniczna wyspa 
oczarowuje swoją architekturą: białe domki z niebieskimi 
dachami, malutkie kościółki i niesamowite kolory morza  
– to właśnie oferuje najpiękniejsza reprezentantka Cyklad. 
Proponujemy dwie wersje tej wycieczki: samolotem – dla 
ceniących sobie luksus i chcących spędzić więcej czasu  
na miejscu lub statkiem wycieczkowym – dla wielbicieli 
morskich podróży, którzy w tradycyjny sposób chcą odkryć  
uroki wyspy. 
Cena: Santorini statkiem ok. 160 EUR dorosły, ok. 80 EUR 
dziecko  
Santorini samolotem ok. 220 EUR dorosły, ok. 180 EUR 
dziecko

TAJEmNiCZA 
SPiNAloNGA
Piękny rejs po uroczej zatoce Mirabello z eloundy  
na Spinalongę. Całodniowa wycieczka na tajemniczą wyspę 
z okazałą fortecą, która broniła dostępu do wschodniego 
wybrzeża Krety, a w 1903 stała się kolonią dla trędowatych. 
Słuchając w tym pięknym miejscu opowieści o tragicznych 
losach chorych ludzi, ich walce o stworzenie normalnego 
życia przeniesie w trudny do wyobrażenia sobie dzisiaj, 
świat. Będziecie mieli okazję zobaczyć dawne mieszkania 
trędowatych, szpital oraz sklepy. Po zwiedzaniu kąpiel  
na plaży Kolokitha z obiadem z pewnością Was zrelaksują.  
Cena: ok. 50 EUR dorosły, ok. 25 EUR dziecko

w lAbiRyNCiE 
hiSToRii – KNoSSoS 
i hERAKlioN 
Bliskie spotkanie z czteroma tysiącami lat historii Krety. 
Wizyta w legendarnym pałacu minojskim w Knossos, 
porównywanym z mitycznym labiryntem Minotaura 
zbudowanym przez dedala. zwiedzanie ponownie otwartego  
Muzeum Archeologicznego w Heraklionie, które uznawane 
jest za jedno z najciekawszych na świecie, będzie 
doskonałym uzupełnieniem spotkania z najstarszą grecką 
cywilizacją. Po zwiedzaniu czas wolny na starówce  
stolicy Krety.  
Cena: ok. 52 EUR dorosły, ok. 26 EUR dziecko

FAiSToS – GoRTyNA 
– mATAlA
Całodniowa niesamowita wyprawa do nieznanej części 
Krety, oprawiona przepięknymi widokami. zwiedzimy 
Faistos – drugi najważniejszy minojski pałac o powierzchni 
18 tysięcy m2, gdzie odnaleziono słynny dysk, z nieodczy-
tanym do dziś zapiskiem. Gortyna, ważny ośrodek miejski 
od czasów antycznych. Ostatnia z miejscowości – Matala 
– z pewnością Was oczaruje swoim położeniem i jaskiniami, 
gdzie w latach ‘60 i ‘70 gromadzili się hipisi z całego świata. 
Cena: ok. 55 EUR dorosły, ok. 27 EUR dziecko

wiECZóR KRETEńSKi
niepowtarzalna okazja, aby poznać z bliska grecki folklor 
i podelektować się atmosferą greckiej zabawy. Kreteński 
wieczór organizowany w Kato Karouzano, tradycyjnej, 
górskiej wiosce, należy do najciekawszych w całej Grecji. 
Tańce z Krety i innych regionów z pewnością Was zachwycą. 
Pyszne przystawki z kreteńskiej kuchni dodadzą energii, aby 
wciągnąć Was w wir zabawy. A dzieła dopełni wino i raki. 
zapomnijcie o codzienności i zaszalejcie w rytmie Greka 
zorby! Poczujcie smak Grecji! 
Cena: ok. 45 EUR dorosły, ok. 25 EUR dziecko

REJS NA ZłoTĄ wySPę
Całodniowa wycieczka na wyspę Chrissi, co znaczy  
po grecku złota. doskonała propozycja dla osób kochających 
plażowanie. niesamowite plaże, pełne kolorowego piasku, 
krystalicznie czysta woda w rożnych odcieniach turkusu 
zachwycają wszystkich. Po krótkim rejsie czas wolny  
na leniuchowanie w scenerii przypominającej Karaiby. 
Cena: ok. 65 EUR dorosły, ok. 35 EUR dziecko

wycieczki fakultatywne
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Makrigialos
Kato Gouves

Istro

Elounda

Malia

Stalida

Hersonissos

Anissaras

Analipsis

Kokkini Hani

Agios Nikolaos

Hersonissos Plaża Vai

Spinalonga

Ierapetra

Sitia

Water park

Knossos

Heraklion

Cretaquarium

Nie
przegap AquaparkRozrywkaZabytki

miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOśCi

•	 hERSoNiSSoS – Miasto rozciąga się na 
przestrzeni kilku kilometrów, wzdłuż piaszczysto 
-żwirowej plaży. jeden z największych i najbardziej 
rozrywkowych kurortów we wschodniej części Krety 
polecany osobom szukającym bujnego życia nocnego. 
Położenie Hersonissos umożliwia szybkie dotarcie 
do głównych atrakcji Krety. na przedmieściach leży 
atrakcyjny park wodny.

•	 mAliA – Malowniczo położone centrum wakacyjne 
kuszące licznymi atrakcjami. Malia jest szczególnie 
lubiana z powodu swej ładnej, piaszczystej plaży 
i bogatej oferty sportów wodnych. Wzdłuż 
nadmorskiej promenady ciągną się liczne tawerny, 
bary oraz dyskoteki. Osoby lubiące aktywny 
wypoczynek z pewnością nie będą się tu nudziły.

•	 AGioS NiKolAoS – jedno z największych 
centrów turystycznych. Położone nad malowniczą 
zatoką Mirabello. W centrum miasta znajduje się 
zasilane z górskich źródeł głębokie jezioro, gdzie 
cumują kolorowe łodzie rybackie. Wokół portu 
i wzdłuż malowniczych ulic znajdują się liczne butiki 
oferujące wyroby ze skóry oraz sklepiki sprzedające 
typowe dla Krety produkty.

•	 EloUNdA – Portowe miasteczko położone nad 
zatoką Mirabello olśniewa swym pięknem. Pomimo, 
że elounda z tradycyjnej rybackiej wioski przerodziła 
się w znaną turystyczną miejscowość, do dzisiaj 
zachowała swój unikalny charakter. jej mieszkańcy 
codziennie rano wypływają na połowy w morze, 
a wieczorami przesiadują w lokalnych tawernach.

•	 STAlidA – Stalida przeżywa w ostatnim czasie 
prawdziwy rozkwit i jest jednym z najczęściej 
odwiedzanych miejsc na wyspie. znajdują się tu 
doskonałe warunki do wypoczynku, w tym jedne 
z najdłuższych piaszczystych plaż na wyspie. 
Osoby lubiące aktywny wypoczynek docenią 
wiele oferowanych tutaj sportów wodnych. 

•	 mAKRiGiAloS – Mało znane, nieodkryte 
jeszcze przez masową turystykę miejsce. Posiada 
jedną z najlepszych plaż na Krecie – długa, piaszczysta 
z krystalicznie czystą wodą. Co więcej Makrigialos 
to znakomita baza wypadowa do zwiedzania 
południowo - wschodniego wybrzeża Krety.
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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


