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



idEAlny 
jeden dzień

Mykonos – znane jako „wyspa wiatrów” – żyje 
własnym rytmem. Stąd nie dziwi fakt, że często 
kolejny dzień zaczyna się dopiero od południa.  
Po późnym śniadaniu warto pójść na spokojną 
plażę Psarou, a popołudniu koniecznie odwiedzić 
Małą Wenecję. Obowiązkowym punktem 
programu dla miłośników kultury helleńskiej jest 
zwiedzanie ruin w Delos – mitycznego miejsca 
narodzin Apollina.

Na deser skosztujcie wyjątkowo 
popularnych na Cykladach 
herbatników amigdalota, z dodatkiem 
mielonych migdałów oraz różnych 
aromatów. Każda wyspa ma swoje 

tajemnice dotyczące ich wypieku.

Ioanna Dachtylides
- mieszkanka Mykonos
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Atrakcje turystyczne
• MAŁA WEnECJA - to charakterystyczna dla wyspy  
zabudowa kolorowych domów, znajdujących się tuż nad 
samym brzegiem morza. Wybudowana przez miejscowych 
bogaczy, uznana jest za jedno z najurokliwszych miejsc na 
wyspie.  

• koŚCiÓŁ PAnAGiA PARAPoRTiAni - najczęściej 
fotografowany kościół Grecji. jego konstrukcja powstająca 
na przestrzeni wieków, oparta jest na czterech kościołach, 
połączonych z góry piątym.

• MŁyny - jeden z najważniejszych zabytków 
architektonicznych „wietrznej wyspy” i jej główna wizytówka. 
To pierwszy widok, który zobaczy podróżujący, jeszcze przed 
wpłynięciem do portu.

• XVi-WiECZny MonAsTyR PAnAGiA TRoUliAni  
- w Ano Mera z XVi wieku. 

• PlAŻA sUPER PARAdisE - jedna z popularniejszych plaż 
na wyspie. idealne miejsce na kąpiel, relaks oraz zabawę.

• noCnE ŻyCiE W sToliCy - wyspa słynie z najbardziej 
rozrywkowych miejsc w europie. zabawy trwają tu do 
wschodu słońca lub jeszcze dłużej. 

• dElos - mityczne miasto antycznej Hellady. Miejsce 
narodzin Artemidy i Apollina. 



dElos – ŚWięTA WysPA
Tylko 45-minutowy rejs statkiem dzieli Was od prawdziwie 
antycznego i tajemniczego świata. delos to święta  
wyspa Greków, miejsce narodzin Artemidy i Apollina.  
To niepowtarzalna okazja do zobaczenia jednego  
z największych i najważniejszych miast starożytnej Grecji.  
delos swoją sławą przyciągał uwagę wielu ludów. dlatego  
też stał się wielkim centrum handlowym o międzynarodowym 
znaczeniu. delos dzisiaj to jedyna wyspa na świecie, która  
w całości jest stanowiskiem archeologicznym. zachęcamy  
do spaceru z przewodnikiem, który pokaże Wam m.in Agorę 
Kompetialistów, Świętą drogę, Sanktuarium Apollina, 
Sanktuarium dionizosa, Taras Lwów, dzielnicę Teatralną. 
Wycieczka na delos sprawi, że pokochacie jeszcze bardziej  
antyczną Grecję! 
Cena: ok. 48 EUR dorosły, 50% zniżki dziecko do lat 12

WyPRAWA  
Z PElikAnEM W TlE
Stolica Mykonos jest pełna krętych i wąskich uliczek oraz 
śnieżnobiałych budynków. To istny labirynt! Poranny spacer  
z przewodnikiem będzie fantastycznym przeżyciem i okazją  
do zrobienia wielu niezwykłych zdjęć. W trakcie spaceru 
zobaczymy między innymi słynne wiatraki oraz Małą 
Wenecję. z pewnością spotkamy też pelikana Petrosa – 
maskotkę Mykonos. jadąc autokarem, miniemy piękne  
zatoki i plaże. następnie dotrzemy w głąb lądu, by odkrywać 
tradycyjne wioski Cyklad. W malowniczej Ano Mera 
zwiedzimy XVi wieczny klasztor Panagia Tourliani. natomiast 
na plaży Kalafatis będzie czas na relaks i kąpiele morskie,  
w czasie których będzie można podziwiać malutkie, 
okoliczne wysepki. 
Cena: ok. 43 EUR dorosły, ok. 22 EUR dziecko do lat 12

wycieczki fakultatywne
Mykonos
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Mykonos Z nAPędEM  
nA 4 koŁA 
To niepowtarzalna okazja do odkrycia nieznanych zakątków  
Mykonos. niesamowite widoki, piękne plaże, a także 
możliwość zrobienia wielu ciekawych zdjęć. Trasa wiedzie 
przez plażę Houlakia i stamtąd w górę do latarni morskiej. 
następnie mijając wioskę Marathi, Panormos Beach dotrzecie 
do zatoki Agios Sostis. W Ano Mera – jednej z najurokli-
wszych i tradycyjnych wiosek na Mykonos – będzie przerwa, 
aby odwiedzić wenecką twierdzę, odpocząć lub zjeść obiad 
w greckiej tawernie. Kontynuując przejazd wzdłuż południo-
wego wybrzeża miniecie: plaże Kalafatis, Kalo Livadi, zielone 
okolice miejscowości Halara. Kolejny postój będzie na plaży 
Agrari - na kąpiel w morzu i odpoczynek. Przygoda  
z „Mykonos na czterech kółkach” zakończy się w stolicy 
wyspy przy dawnej weneckiej twierdzy, skąd rozpościera  
się fantastyczny widok. 
Cena: ok. 59 EUR dorosły, ok. 33 EUR dziecko 

MAGiCZnE Mykonos  
– REJs
Odbywając rejs po krystalicznie-błękitnych wodach morza 
egejskiego odkryjecie dziewicze i piękne plaże południowego 
wybrzeża Mykonos oraz podelektujecie się greckim, leniwym 
stylem życia. 

Przy dobrej pogodzie odwiedzicie bezludną wyspę  
dragonisi. znajdują się tam jaskinie, których wnętrza  
oczarują każdego niesamowitymi skałami i grą świateł  
z wodą. 

następnie dotrzecie do plaży Frangias, aby skorzystać  
z morskich kąpieli. Po chwili relaksu na uczestników rejsu 
będzie czekać grecki piknik z winem, Ouzo i przystawkami. 
Opływając południowe wybrzeże zatrzymacie się w malo-
wniczej zatoce Kalafatis. To ponowna okazja na morskie 
szaleństwa, relaks czy uprawianie sportów wodnych. na 
zakończenie rejsu, w tawernie położonej bezpośrednio nad 
morzem zjecie pyszny obiad.

Wracając zatrzymacie się na słynnej plaży Paradise Beach, 
która jest kultowym miejscem dla odwiedzających Mykonos. 
Oprócz kąpieli w morzu, będzie również okazja do wzięcia 
udziału w uznawanej za najlepszą na świecie „beach party” 
w barze Tropicana. To niekończąca się impreza, dobra 
muzyka, świetne  drinki oraz gwarantowana doskonała 
atmosfera.

Późnym popołudniem wrócicie do portu w Ormos.  
Cena: ok. 64 EUR dorosły, ok. 33 EUR dziecko 
 

Mykonos



Plaża Houlakia Plaża Mersini
Plaża 
Agios 
Sostis

Plaża 
Panormos

Plaża 
Psarou

Plaża 
Fokos

Plaża Ftelia
- popularna wśród 
surferów

Plaża Korfos Bay
- popularna wśród 
kite-surferów

Jezioro 
Marathi

Klasztor
Paleokastro

Klasztor
Panagias 
Tourlianis

Góra Profitis Ilias 
Anomeritis

Ano Mera

Agios
Stefanos

Ornos

Houlakia

Stolica Mykonos

Agios 
Ioannis

Plati 
Gialos

Kalo 
Livadi 
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LEGENDA:



oPisy 
MiejSCOWOŚCi
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•	 ChoRA – W przeciwieństwie do innych stolic 
Cyklad, miasto nie jest położone amfiteatralnie. 
Tutaj znajdziemy dziesiątki wąskich i krętych 
uliczek tworzących labirynt, dlatego łatwo można 
się zgubić. najpopularniejsza z ulic to Matogianni, 
która pełna jest ekskluzywnych, markowych 
butików oraz drogich salonów z biżuterią. Stolica 
tętni życiem całą dobę. Od wschodu do zachodu 
słońca można szaleć w świetnych klubach, bawiąc 
się przy muzyce przygotowanej przez najlepszych 
dj-ów.

•	 Ano MERA – najbardziej malownicza wioska 
na Mykonos. Spacery wąskimi uliczkami sprawią,  
że docenimy piękno charakterystycznej, cykladzkiej 
architektury.

•	 oRnos – Położony 4 km od stolicy 
najsłynniejszy kurort na wyspie. Odwiedzających 
zachwyci urokliwy i bezwietrzny port, do którego 
przybijają jachty coraz bogatszych wielbicieli 
wyspy. idealne miejsce dla osób lubiących luksus  
i relaks.

•	 PlATi GiAlos – Miejscowość zorganizowana 
całkowicie na potrzeby turystyki, zlokalizowana 4,5 
km od stolicy. Tutaj każdy odwiedzający znajdzie 
coś dla siebie, m.in. świetnie zagospodarowaną 
i piękną plażę.

•	 AGios sTEfAnos – nazwa tego kurortu 
pochodzi od kościółka zbudowanego nad brzegiem 
zatoki, położonego o 3 km od stolicy wyspy. 
Atutem miejscowości jest położenie na zboczu 
góry, która osłania od silnych wiatrów.

•	 AGios ioAnnis – Oddalony o 3,5 km  
od stolicy kurort z piękną plażą z widokiem na 
wyspę delos. Słynie też z odpustu, który odbywa 
się pod koniec września.

•	 PsARoU – najsłynniejsza plaża Mykonos  
ze złotym piaskiem i turkusową wodą. Otoczona 
jest licznymi restauracjami oraz tawernami.  
za swój urokliwy klimat doceniana jest również 
przez Greków.

•	 kAlAMoPodi (PARAdisE) – znajduje 
się 5,5 km od stolicy. Muzyka z miejscowego beach 
baru towarzyszy gościom przez cały dzień.  
To również idealne miejsce do uprawiania sportów 
wodnych.



i. lECZEniE AMBUlAToRyJnE 
(doRAŹnA PoMoC MEdyCZnA) 

i. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej 
należy skontaktować się z centrum alarmowym, które jest jedynym 
podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich.
ii. W przypadku wizyt organizowanych we własnym zakresie należy:
1. Udać się do najbliższej placówki medycznej.
2. Pokryć koszt porady w całości.
3. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów Ubezpieczony
zobowiązany jest do stosowania następującej procedury:
•	 uzyskać od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę lekarską 

i oryginał rachunku,
•	 zabezpieczyć wszelkie inne oryginały dowodów zapłaty 

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

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

•	 z kwoty przyznanego odszkodowania potrącana jest każdorazowo 
kwota 20 eUR tytułem udziału własnego.

ii. hosPiTAliZACJA

W przypadku hospitalizacji należy niezwłocznie skontaktować się 
z Centrum Alarmowym APRiL POLSKA SeRViCe.
Przy zgłoszeniu podajemy: 

•	 imię i nazwisko zgłaszającego,
•	 imię i nazwisko osoby poszkodowanej, PeSeL,  

adres w Polsce, telefon kontaktowy,
•	 numer polisy,
•	 numer telefonu, nazwę i adres placówki medycznej,  

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

zadawane przez konsultanta Centrum Alarmowego.

Hospitalizacja oznacza leczenie w placówce medycznej, którego czas 
wynosi co najmniej 24 godziny.

insTRUkCJA
PosTęPoWAniA
W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego 
wypadku dla Klientów GReCOS HOLidAY
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PlACÓWki dyPloMATyCZnE 
•	 AMBAsAdA RP W ATEnACh

Chrissanthemon 22, Paleo Psychico, 
152-5 Ateny tel.: (+30) 210 679 77 00,
Tylko w nagłych przypadkach (24h):
(+30) 6936 554 629

•	 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 swojego 
numeru lotu, miejsca zbiórki, godziny transferu na lotnisko  
i wylotu samolotu do Polski. Przy wykwaterowaniu 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. Rodziny 
z dziećmi do 5 lat mają pierwszeństwo przy odprawie. Prosimy  
o współpracę z rezydentem na lotnisku, która z pewnością usprawni 
organizacyjnie całą procedurę powrotu do Polski. 
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 PoMoCy
Towarzystwa Ubezpieczeń europa S.A.  

APRil PolskA sERViCE 
Tel.: +48 22 568 98 28 
Fax: +48 22 568 98 29 

e-mail: assistance@pl.april.com



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

18
greckich
destynacji

najpiękniejsze 
wakacyjne miejsca 
wybrane przez 
znawców Grecji

220
hoteli

oferujemy Państwu, 
różnorodną gamę 
sprawdzonych, 
spełniających wszelkie 
wymagania hoteli

15
lotnisk

w całej Grecji

zAdOWOLOnYCH 
KLienTÓW

POnAd

450
TysięCy


