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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

Wybierz się na rejs wzdłuż wschodniego 
wybrzeża wyspy i zażyj kąpieli w najpiękniej-
szych zatokach: Gennadi, Lardos, Lindos i wielu 
innych. To będzie leniwy dzień, ale pełen słońca, 
pięknych widoków i zasłużonego odpoczynku.

Atrakcje turystyczne
• RodoS – to piękne miasto podzielone jest na dwie części: 
Stare Średniowieczne i nowe Miasto. Stare Miasto jest jedną 
z największych i najlepiej zachowanych średniowiecznych 
osad europy.

• liNdoS – urokliwa i atrakcyjna miejscowość z górującym 
nad miastem wspaniałym i imponującym Akropolem 
z widokiem na malownicze zatoki. Lindos wypełnione 
jest bielonymi domami z kamienistymi, brukowanymi 
dziedzińcami i wąskimi uliczkami.

• PATAloudES (doliNA MoTyli) – rezerwat przyrody, 
bujnie zalesiona dolina, która wiosną i jesienią wypełnia się 
pięknymi motylami. Chłód tego miejsca, płynącej wody 
i wąskich dróg w cieniu drzew, czynią go idealnym 
do wypoczynku. 

Aby poznać naszą wyspę nie wystarczy 
jedna wizyta. Jest tu tyle do zobaczenia! 
Poczynając od winiarni i równin południa 
po unikalne średniowieczne miasto na 
północy i zjawiskową panoramę akropolu  
w Lindos. Często doradzam klientom  
co warto zobaczyć. To wielka przyjemność 
jeśli ktoś, komu doradziłem odwiedzenie 
pięknych miejsc, wraca później i opowiada 
o swoich przeżyciach, dzieli się wraże-
niami, pokazuje zdjęcia. Bo Rodos to nie 
miejsce to doświadczenie. 

Vangelis Drakiou, właściciel sklepu
z pamiątkami w centrum Kolymbii.
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RodoS NoCĄ
Rodos nocą to spacer po epokach. Od antyku pod postacią 
Akropolu, przez średniowiecze widoczne na starówce, wśród 
fortyfikacji i uliczek dawnego miasta, po epokę panowania 
Włochów i ich monumentalne budynki i kościoły. Wyrywając 
się z objęć czasu warto zajrzeć do jednej z tawern albo 
zrobić zakupy na ulicy Sokratesa, która od czasów anty-
cznych była agorą Rodos. Finałem tej niesamowitej wyprawy 
będzie krótki rejs po portach stolicy. jedyna okazja 
do zobaczenia oświetlonego miasta od strony morza.  
Cena: ok. 46 EuR dorosły, ok. 23 EuR dziecko

liNdoS 
Półdniowa wycieczka do jednego z trzech mitycznych miast 
Rodos. Lindos jest jedyną wioską na wyspie, która zachowała 
swój dawny architektoniczny charakter. nad wioską góruje 
monumentalny Akropol. dla samego widoku warto dotrzeć 
na sam szczyt! Można wspomóc się osiołkiem. Po wizycie 
na Akropolu warto pospacerować krętymi uliczkami. 
Stare, okazałe rezydencje kapitanów, świadczą o dawnym 
bogactwie jej mieszkańców. dziś znajdują się tam liczne 
sklepy z pamiątkami, kawiarnie i tawerny. 
Cena: ok. 30 EuR dorosły, ok. 15 EuR dziecko

PERły RodyJSkiE 
Podczas tej całodniowej wycieczki poczujecie prawdziwą 
atmosferę wyspy. na początek Filerimos, który pokazuje 
historię wyspy w pigułce, oraz zachwycającą dolinę Motyli. 
W ruinach Kamiros, nazywanych „rodyjskimi Pompejami”, 
zobaczycie jak luksusowo i praktycznie żyli ludzie ponad dwa 
tysiące lat temu. Po zwiedzaniu – coś dla ciała: degustacja 

rodyjskich win, miodów, oliwy z oliwek czy lokalnego bimbru 
– sumy. W wioskach embona, Siana poczujecie, że czas jakby 
stanął w miejscu. Tu skosztujecie także greckich smakołyków 
w tradycyjnej tawernie. Finałem wycieczki będzie postój  
na najpiękniejszym z punktów widokowych – Monolithos. 
Cena: ok. 46 EuR dorosły, ok. 23 EuR dziecko 

SyMi 
Całodniowy rejs na jedną z najpiękniejszych wysp 
dodekanezu. Stolica wyspy z kolorowymi, neoklasycznymi 
willami wzniesionymi na niedostępnych skałach to perełka, 
która zachwyca każdego. Źródłem bogactwa Symi było 
wyławianie i handel naturalnymi gąbkami, które są idealną 
pamiątką z tej wycieczki. W wolnym czasie warto zaszyć się 
w jednej z tawern, aby spróbować symijskich krewetek lub 
innych przysmaków. Widoki podczas rejsu wzdłuż malutkich 
wysepek i wybrzeża Azji Mniejszej są bezcenne! 
Cena: ok. 46 EuR dorosły, ok. 23 EuR dziecko

TuRCJA – MARMARiS 
Całodniowa wyprawa wodolotem do jednego z tureckich 
kurortów na Riwierze egejskiej. zaledwie godzina dzieli 
Rodos od tych orientalnych, wschodnich klimatów. 
Wycieczka dla osób zainteresowanych zakupami złota, skór, 
dywanów. Po wspólnym zwiedzaniu przeróżnych pracowni, 
czas wolny na tureckim bazarze, aby zaopatrzyć  
się w przyprawy i miejscowe słodkości. Marmaris to bardzo 
żywy kurort, gdzie zewsząd słychać dźwięki wschodniej 
muzyki, czuć zapachy orientalnych potraw. Świetna okazja  
do oderwania się od ciszy, spokoju i powolnego rytmu 
greckich wysp. Uwaga: Wymagany paszport. 
Cena: ok. 50 EuR dorosły, ok. 25 EuR dziecko

ChAlki
nOWOŚĆ! Całodniowy rejs na jedną z najmniejszych 
wysepek dodekanezu zwaną oazą spokoju. Po krótkim 
rejsie z Rodos dotrzecie do istnego raju. Tutaj wszystko 
wydaje się mniejsze. Malutki port, malutkie domki, balkony 
z których można zejść bezpośrednio do morza, a przede 
wszystkim mało ludzi. W tej kameralnej atmosferze możecie 
udać się na pieszy spacer po wyspie, skorzystać z kąpieli 
morskich na jednej z małych, piaszczystych plaż.  
nie zapomnijcie zajrzeć do jednej z nielicznych tawern,  
aby skosztować pysznych ryb lub owoców morza. 
Cena: ok. 50 EuR dorosły, ok. 25 EuR dziecko

wycieczki fakultatywne
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Góra Attavyros

Akropol
 w Lindos

Nie
przegap AquaparkRozrywkaZabytki

miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOŚCi

•	 lARdoS – Mała, spokojna miejscowość wypoczynkowa, 
idealna dla ceniących sobie ciszę i spokój oraz relaks z dala 
od zatłoczonych plaż. niewątpliwym atutem Lardos jest 
długa, piaszczysto-żwirkowa plaża. W pobliskim Prasonisi 
panują doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych: 
windsurfing, kitesurfing czy parachuting.

•	 kioTARi – Spokojna miejscowość turystyczna kilka 
minut drogi od malowniczej miejscowości Lindos. Kiotari 
jest bardzo popularne ze względu na jego czyste, błękitne 
wody i plaże. znajdziemy tam kilka tawern i restauracji  
na plaży, gdzie serwowane jest tradycyjne, pyszne greckie 
jedzenie. dla chętnych poznania historii tego regionu, warto 
odwiedzić ruiny bizantyjskiego zamku w Asklipio.

•	 iAliSSoS – ze względu na wiejące tu północno 
- zachodnie wiatry, słynie z doskonałych warunków  
do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Wzdłuż 
przybrzeżnej promenady ciągną się liczne bary, przytulne 
tawerny, kawiarnie i dyskoteki. Warto odwiedzić miejscowe 
bizantyjskie budowle i wzgórze Filerimos.

•	 MiASTo RodoS – jest pełne budynków 
świadczących o przeszłości i historii wyspy, od starożyt-
ności, przez czasy bizantyjskie, średniowiecze aż do 
panowania tureckiego. nie brak tu przepięknych zabytków, 
jak np. Pałac Wielkich Mistrzów.

•	 kolyMBiA – Spokojna miejscowość urzeka swoimi 
piaszczystymi plażami, lazurowym, czystym morzem 
i małymi zatoczkami. Wieczorami centrum Kolymbii tętni 
życiem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu 
szeroką ofertę sportów wodnych, a miłośnicy golfa mają  
do dyspozycji 18-dołkowe pole w pobliskim Afandou. 

•	 STEGNA – zaciszne, dziewicze miejsce. idealne dla 
tych, którzy szukają spokoju z dala od hałaśliwych tłumów 
w stolicy.

•	 PEFkoS – dawniej zamieszkiwali tu jedynie pasterze 
i przewodnicy osiołków. Obecnie to szybko rozwijający 
się ośrodek turystyczny, z prawdziwie grecką atmosferą, 
mnóstwem barów i tawern. Świetne miejsce na relaksujący 
wypoczynek. Pefkos to idealny punkt wypadowy  
do centrum surfingu w Prasonisi, od którego dzieli go  
ok. 30 min. jazdy samochodem.

•	 kREMASTi – Świetna baza wypadowa do odwiedzenia 
słynnej doliny Motyli – Petaloudes. Smakoszy lokalnej 
kuchni przyciągają liczne tawerny, oferujące lokalne 
przysmaki ze świeżych ryb i owoców morza. W pobliżu 
– ruiny starożytnego miasta Kamiros.

•	 FAliRAki – jeden z najbardziej popularnych 
kurortów. Przyciąga zarówno turystów spragnionych 
rozrywki jak i tych szukających aktywnego wypoczynku. 
Wielokilometrowa piaszczysta plaża, możliwość uprawiania 
wielu rodzajów sportów wodnych, liczne bary, tawerny  
i dyskoteki. dużą atrakcją jest olbrzymi park wodny, jeden  
z największych tego typu parków w europie.
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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


