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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

Wyruszając z turystycznego miasteczka Hora 
Sfakion na południu, odetchnij w cieniu jednego 
z pięknych wąwozów Aradena. Obowiązkowym 
punktem naszej  podróży jest niezapomniana 
Frangokastelo – wenecka twierdza, na której 17 
maja pojawiają się ludzie rosy -  czarne cienie, 
duchy poległych wojowników. Przyjrzyj się temu 
niesamowitemu zjawisku z pogranicza dwóch 
światów. Odetchnij na palmowej plaży Plakias 
i zanurz w krystalicznie czystej wodzie Morza 
Libijskiego. Wybierz się nad jezioro Kournas 
zahaczając koniecznie o przydrożne tawerny. Atrakcje turystyczne

• WĄWoZy: SAMARiA – najdłuższy w europie (18 km) 
i iMBRoS – jeden z najpiękniejszych wąwozów wyspy, 
pełen wąskich przejść i stromych skał oraz wąwóz 
THERiSo u podnóża Gór Białych.

• doliNA AMARi - miejsce, w którym zachowały się niemal 
nienaruszone tradycje regionu i gdzie wciąż zobaczyć można 
m.in. mężczyzn chodzących na co dzień w regionalnych 
strojach.

• PółWySEP i WySPA GRAMvouSA – w zamierzchłej 
przeszłości siedziba piratów, a następnie miejsce wzniesienia 
weneckiej twierdzy. dziś obszar niemal niezamieszkały, 
urzekający piękną, dziewiczą przyrodą. 

• ElAfoNiSi - jedna z najpiękniejszych plaż na wyspie, 
wpisana na listę natura 2000, jako jedno z najcenniejszych 
przyrodniczo miejsc kontynentu europejskiego.

• JASkiNiA SENToNi - jedna z najpiękniejszych jaskiń  
na Krecie – o długości 145 m z 14 salami.

• PółWySEP AkRoTiRi - tu znajdują się dwa główne 
klasztory: Tzagaroli oraz Gouvernetou, wraz z plażą Stavros, 
gdzie nagrano słynną scenę tańca z filmu „Grek zorba”.

Urodziłem się na Krecie i jestem
dumny z tego, że żyję w regionie Chania, 
ponieważ jest to wyjątkowe miejsce,  
gdzie spotykają się ze sobą piękna dzika 

natura oraz niezwykłe  
piaszczyste plaże.

Manolis Papantonakis 
- prowadzi tradycyjną grecką tawernę 

Romanza przy grocie św. Zofii na trasie do 
słynnej plaży Elafonisi.
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CHANiA NoCĄ
Wieczorne zwiedzanie jednego z najbardziej urokliwych  
i romantycznych greckich miast. Wenecka starówka pełna 
wąskich uliczek, tętniąca życiem po zachodzie słońca, 
zachwyca swoimi urokami. Stary port z latarnią morską, 
meczet, kościoły, wille powodują, że spacer z przewodnikiem 
przeniesie Was setki lat wstecz. Po wolnym czasie  
na zakupy lub kolację popłyniecie na krótki rejs statkiem 
wokół miasta Chania, skąd będziecie delektować  
się niesamowitymi widokami oświetlonej starówki. 
Cena: ok. 28 EuR dorosły, ok. 15 EuR dziecko

SANToRiNi
Wycieczka na najpiękniejszą, zachwycającą grecką wyspę. 
Historia Santorini sięga kilku tysięcy lat i kojarzona jest  
z zaginioną Atlantydą. Ta wulkaniczna wyspa oczarowuje 
swoją architekturą: białe domki z niebieskimi dachami, 
malutkie kościółki i niesamowite kolory morza -  to właśnie 
oferuje najpiękniejsza reprezentantka Cyklad. Całodniowa 
wyprawa statkiem do istnego raju pozostanie na zawsze  
w Waszych wspomnieniach. 
Cena: ok. 159 EuR dorosły, ok. 79 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 zbudo-
wanym przez dedala. zwiedzenie ponownie otwartego 
Muzeum Archeologicznego w Heraklionie, które uznawane 
jest za jedno z najciekawszych na świecie, będzie dosko-
nałym uzupełnieniem spotkania z najstarszą grecką cywili-
zacją. Po zwiedzaniu czas wolny na starówce stolicy Krety.  
Cena: ok. 52 EuR dorosły, ok. 26 EuR dziecko

WĄWóZ SAMARiA
niepowtarzalna wyprawa dla miłośników górskich wędrówek 
i przyrody. Wąwóz Samaria położony jest w Górach Białych 
( Lefka Ori ), których wiele szczytów przekracza wysokość 
2000 m. n.p.m. Wędrówka zaczyna się z wioski Omalos,  
a kończy w Agia Roumeli. Trasa przez wąwóz, jeden  
z najdłuższych w europie, wynosi 16 km i należy do najbar-
dziej malowniczych. Słynne „Żelazne wrota” o szerokości 
zaledwie 3 metrów, krajobrazy i kąpiel w zatoce Libijskiej 
są piękną nagrodą za trud wędrówki. 
Cena: ok. 36 EuR dorosły, ok. 18 EuR dziecko

ElAfoNiSi
Urokliwą trasą dotrzemy do wioski Ano Vuves, gdzie 
znajduje się najstarsze drzewko oliwkowe w Grecji, 
które owocuje bez przerwy od prawie 3000 lat. zwiedzimy 
tam niewielkie muzeum poświęcone oliwkom i oliwie. 
Po wizycie w miejscowej wytwórni wina oraz małym 
klasztorze Chrisoskalitissa dotrzemy do pięknej plaży. 
Stamtąd można przejść pieszo przez płytkie morze z 
kryształowo czystą wodą na bezludną wysepkę elafonisi. 
Czas wolny na kąpiele słoneczne i morskie. Plaża elafonisi 
słynie z różowego piasku i fantastycznych widoków. 
Cena: ok. 37 EuR dorosły, ok. 18 EuR dziecko

GRAMvouSA
Całodniowy rejs na bezludną wyspę Gramvousa, jedną  
z największych atrakcji zachodniej Krety. Ten uroczy zakątek 
kojarzy się wszystkim z rajem. Sama trasa rejsu robi wrażenie. 
na Gramvousie będziecie mogli odwiedzić wenecką twierdzę 
z XVi wieku. następnie przeprawa na lagunę Balos i kąpiel 
w morzu przeniesie wszystkich w bajeczny świat kolorów. 
Wycieczka dla wielbicieli relaksu w pięknej scenerii. 
Cena: ok. 46 EuR dorosły, ok. 23 EuR dziecko

wycieczki fakultatywne
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Chora
Sfakion
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Kolimbari

Rapaniana
Tavronitis

Maleme
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w Chanii
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Adelianos
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Balos
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Nie
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miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOśCi

•	 PlATANiAS – Kurort znany jest przede wszystkim  
z długiej, pięknej piaszczystej plaży, która co roku zostaje 
wyróżniona „Błękitną Flagą” przyznawaną za czystość. 
Wzdłuż plaży znaleźć można liczne hotele, a tawerny, 
kafejki, bary i sklepiki z pamiątkami kuszą swoją bogatą 
ofertą. Miejscowość ta, dzięki wyjątkowym walorom 
turystycznym przyciąga mnóstwo turystów.

•	 koliMBARi – niewielka i niezwykle spokojna 
miejscowość na zachodnim wybrzeżu, z kamyczkową 
plażą i malowniczymi widokami. W jednej z tawern 
należy spróbować lokalnego przysmaku z ryb kakaria.  
Warto wybrać się do oddalonego 1 km monastyru Gonia  
z XVii w. lub na wycieczkę łodzią na półwysep Rodopou,  
z pozostałościami starożytnej świątyni Artemidy.

•	 MAlEME – Spokojna miejscowość turystyczna.  
Plaże są tu znacznie mniej zatłoczone niż w obleganych 
Platanias czy Agia Marina i w większości żwirowo 
- kamieniste. Maleme znane jest z tego, że w 1941 r.  
stało się centrum najbardziej zażartych walk w bohaterskiej 
bitwie o Kretę z niemcami. dla fanów historii, znajduje  
się tu cmentarz z ii wojny światowej połączony z muzeum.

•	 RAPANiANA – Wioska kreteńska malowniczo 
położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Krety, 
w pobliżu miejscowości Kolimbari, z widokiem na dziki 
półwysep Rodopos.

•	 TAvRoNiTiS – niewielka i spokojna miejscowość  
na Krecie. Wspaniałe miejsce dla osób szukających relaksu 
i spokoju. doskonała baza wypadowa do zwiedzania  
tej części wyspy, a zwłaszcza dzikiego półwyspu Rodopos,  
czy wąwozu Samaria. 

•	 RETHyMNoN – Kilkukilometrowa plaża  
oraz przepiękna starówka to prawdziwy raj dla turystów. 
Wzdłuż wybrzeża biegnie promenada z mnóstwem 
barów, tawern i dyskotek. Rethymnon to jeden z głównych 
ośrodków turystycznych na Krecie polecany osobom 
szukającym rozrywki, ale i tym, które chcą wypocząć  
na piaszczystych plażach.

•	 AdEliANoS kAMPoS – niewielka nadmorska 
wioska na północnym wybrzeżu Krety blisko Rethymnonu. 
W ciągu roku spokojna i kameralna, w sezonie zamienia 
się w tętniący życiem letni kurort z dziesiątkami sklepików, 
restauracji i pensjonatów.

•	 SkAlETA – niewielka, nadmorska miejscowość. 
Piaszczysta plaża, typowe greckie tawerny, kameralna 
atmosfera, ciepły piasek i turkusowe morze gwarantują 
spokojny wypoczynek dla osób szukających ucieczki  
od zgiełku wielkiego miasta. 

•	 AGiA MARiNA – dawniej malutka wioska rybacka, 
dziś jeden z najpopularniejszych kurortów z długą, 
piaszczystą plażą. nazwa miasteczka pochodzi  
od urokliwego kościoła na wzgórzu dominującym  
nad osadą. U wybrzeża położona jest niewielka wysepka 
Thodorou, która wg. mitologii jest morskim potworem 
zamienionym w skałę, a jego gorący oddech nadał plaży 
złocisty kolor.
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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 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


