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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

Wyprawa by obejrzeć monumentalne Meteory, 
które unoszą się w powietrzu zawieszone 
na skalnych blokach, a następnie plażowanie  
u stóp Olimpu w miejscowości Litochoro zapewni 
wszystko czego potrzeba by poczuć, czym mogą 
być wspaniałe wakacje na Riwierze Olimpu. 

Atrakcje turystyczne
• PARk NARodowy GóRy olimP – dla wszystkich 
tych, którzy są zainteresowani aktywnym wypoczynkiem  
(rafting, wędrówki, spadochroniarstwo) oraz dla miłośników 
przyrody.

• dioN – stanowisko archeologiczne, gdzie możemy 
podziwiać ruiny starożytnego miasta oraz głównego 
sanktuarium dawnej Macedonii.

• ANo SkoTiNAS – niezwykła stara osada położona  
na wysokości 750 m.n.p.m., w której znajdują się XVii i XViii 
- wieczne domy zbudowane z kamienia. Otoczona bukowymi 
lasami.

• mETEoRy – „klasztory zawieszone w niebie”, z pozoru 
niedostępne monastyry umieszczone w skałach. ich widok, 
niedostępność zapewniają niezapomniane wrażenia.

• SAloNiki – bizantyjskie, wielokulturowe miasto tętniące 
życiem w nocy i za dnia.

Grecja jest całym moim życiem, a życie  
w Grecji płynie inaczej. Warto zatrzymać 
się w tawernie czy kafenionie i posłuchać 
jak mieszkańcy Grecji opowiadają  
o swoim kraju. Wszyscy są mile widziani! 

Nauczymy Was grać w lokalną  
grę Tavli! 

Christos Frasiolas
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mETEoRy
Całodniowa wycieczka do jednej z największych atrakcji 
Grecji – Meteorów – słynnych klasztorów zawieszonych 
między niebem a ziemią. zakonnicy żyją tam już od X 
wieku. na początku mieszkali w jaskiniach „kamiennego 
lasu”, a z czasem wznieśli klasztory na niedostępnych 
skałach. zwiedzając klasztory, zobaczycie przepiękne 
freski, ikonostasy, ikony oraz odwiedzicie pracownię 
ikon bizantyjskich, gdzie odkryjecie tajniki ich tworzenia 
metodami niezmienionymi od setek lat.  
Cena: ok. 48 EUR dorosły, ok. 24 EUR dziecko

SkiAThoS
Całodniową wycieczkę rozpoczniemy rejsem wzdłuż 
urokliwego Półwyspu Pelion skąd, według mitów,  
w poszukiwaniu złotego Runa wyruszyli Argonauci. 
My odnajdziemy mieniący się jak złoto piasek na plaży 
Koukounaries. Po kąpieli w krystalicznie czystej wodzie 
wyruszymy do stolicy wyspy. Malownicze miasteczko 
zachwyca wszystkich swoją architekturą, wąskimi uliczkami, 
białymi domkami. Koniecznie należy wejść na punkt 
widokowy przy wieży zegarowej i kościele św. Mikołaja,  
aby spojrzeć na sąsiednie wyspy Sporad czy wenecką 
twierdzę Bourtzi. Po spacerze czas na wizytę w jednej  
z tawern, gdzie serwują pyszne ryby z grilla albo 
przeróżne owoce morza. 
Cena: ok. 56 EUR dorosły, ok. 28 EUR dziecko

SAloNiki NoCĄ 
Prawdziwe Saloniki należy odkrywać nocą.  
zwiedzanie zaczniemy od górnych Salonik, skąd roztacza 
się przepiękny widok na zatokę Termajską. następnie 
spacer przez dzielnicę Kastra, której zabudowa, utrzymana 
w tradycyjnym stylu pozwala poczuć ducha dawnej Grecji. 
Kolejny punkt – dawna dzielnica portowa, dziś mekka 
rozrywki, pełna tawern, restauracji, klubów – to idealne 
miejsce na czas wolny i kolację. Wycieczkę zakończy 
krótki rejs wzdłuż wybrzeża tego pięknego miasta 
i widok na Saloniki od strony morza. 
Cena: ok. 40 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko

PlATAmoNAS  
– AmbElAkiA  
– PANTElEJmoN  
– wioSki wokół 
olimPU
Wycieczka idealna dla miłośników pięknych krajobrazów, 
greckich klimatów i dobrego jedzenia. W miejscowości 
Litochoro rozpoczniemy wyprawę do wąwozu enipeas, 
którym dotrzemy do wodospadu. Odwiedzimy także 
twierdzę Platamonas oraz słynącą w przeszłości z farbowania 
tkanin wioskę Ambelakia. Ta zapomniana dziś wieś urzeka 
architekturą potwierdzającą jej dawną świetność.  
na głównym placu wioski usiądziemy w kafenijo na filiżankę 
kawy po grecku lub szklaneczkę tsipouro (miejscowego 
bimbru) serwowanego z tradycyjną przekąską. Kolejna 
miejscowość – Stary Pantelejmon to jedna z najpiękniejszych 
górskich osad w północnej Grecji. Tu w otoczeniu górskiej 
architektury, kamiennych domów spróbujemy doskonałej 
greckiej kuchni, doskonale komponującej się z winem. 
Cena: ok. 38 EUR dorosły, ok. 19 EUR dziecko

wycieczki fakultatywne
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Platamonas
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LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOśCi

•	 PlATAmoNAS – nadmorska 
miejscowość z Xiii wieczną fortecą, 
zbudowaną na wzgórzu góry ze wspaniałym 
widokiem na morze. Mnogość tawern, hoteli  
i sklepów pozwala na komfortowy 
wypoczynek dla każdego. Ta tradycyjna 
wioska otoczona jest gajami oliwnymi,  
które wprowadzają prawdziwy grecki klimat. 
Corocznie odbywa się tu międzynarodowy 
Festiwal Olimpu w twierdzy Platamonas.

•	 lEPTokARyA – Turystyczna 
miejscowość, która oferuje wszystkie 
udogodnienia potrzebne by spędzić 
wspaniałe wakacje. Bary, tawerny, kawiarnie 
to tylko niektóre z możliwości dostępnych 
w Leptokarii. Według legendy narodził się 
w tej okolicy Orfeusz. Miasto jest doskonałym 
punktem do zwiedzania wnętrza Grecji, ale 
również amatorzy plażowania znajdą coś 
dla siebie. Wokół znajdują się piaszczyste 
oraz kamieniste plaże zatoki Thermaikos.

•	 liToChoRo – Miasto położone u stóp 
góry Olimp gwarantuje zapierające dech 
w piersiach widoki. z miejscowości można 
wyruszyć na podbój góry Bogów, bądź  
na wspaniałe okoliczne plaże Plaka, Gritsa, 
Statmos i Barikos - każda z nich oferuje 
inny typ wypoczynku. Miasto otoczone jest 
objętym ścisłą ochroną Parkiem narodowym 
Góry Olimp. jest to najstarszy w Grecji Park 
narodowy. na jego zboczach odbywały 
się narodowo - wyzwoleńcze walki Greków. 
jest to z pewnością miejsce, które należy 
odwiedzić.

•	 dioN – Miasteczko znane najbardziej  
z powodu wykopalisk archeologicznych  
oraz Muzeum Archeologicznego. W starożyt-
ności miasto było poświęcone zeusowi 
i stąd też wywodzi się jego nazwa. Ruiny 
antycznego miasta znajdują się pomiędzy 
granicami obecnej miejscowości.
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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


