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



IdEAlNy 
jeden dzień

Santorini to wyspa urzekająca majestatem 
krajobrazu, który najlepiej podziwiać ze szczytu 
wulkanu Nea Kameni. Ci, którzy na niego wejdą 
mogą śmiało skorzystać z kąpieli termalnych. 
Gdy upały rozpoczną się na dobre, warto 
udać się na plaże pobliskiej wysepki Thirasia 
i schłodzić się w krystalicznej wodzie Zatoki 
Santoryńskiej. 

Kuchnia wyspy jest prosta i autentyczna. 
Koniecznie należy spróbować kotletów 
z pomidorów – tomatokeftedes, oraz 
gotowego, mielonego grochu podawanego  
z kaparami i podsmażaną na oliwie 
z oliwek cebulką, czyli fava. Lubimy 

jeść, kochamy życie i jesteśmy 
długowieczni! 

Barba Lefteris
- mieszkaniec wyspy
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Atrakcje turystyczne
• AKROTIRI – jedno z najważniejszych prehistorycznych 
miast na Morzu egejskim, którego historia sięga czwartego 
tysiąclecia przed naszą erą. zorganizowane miasto z siecią 
dróg, piętrowymi budynkami udekorowanymi pięknymi 
malowidłami ściennymi nagle przestało istnieć w XVii w. 
p.n.e. poprzez silne trzęsienia ziemi. dzieła zniszczenia 
dopełnił wybuch wulkanu, a popiół zakonserwował 
pozostałości, które dziś można podziwiać.

• sTAROŻyTNA THIRA - znajduje się na zboczu góry Mesa 
Vouno na wysokości 396 m n.p.m. Antyczna wioska została 
założona w iX w.p.n.e i była zamieszkiwana przez ponad 
tysiąc lat. dziś można tam podziwiać m.in. pozostałości  
po świątyni Artedmidy, Apollona oraz teatru.

• WUlKAN NEA KAMENI – zlokalizowany jest na malutkiej 
wyspie o tej samej nazwie. Tłumnie odwiedzany przez 
turystów, którzy chcą zobaczyć jego krater wznoszący się 
150 m n.p.m.

• ZACHÓd sŁOŃCA W OIA - przez wielu uważany za 
najpiękniejszy w Grecji. Od lat ściąga do Oia tłumy turystów. 



REJs JAK WUlKAN 
GORĄCy
niepowtarzalna okazja zwiedzenia jednego z dwóch 
aktywnych wulkanów w Grecji. na dzień dobry zjedziemy 
autokarem słynną santorińską serpentyną do portu  
w Athinios. Tradycyjną łódką popłyniemy na wysepkę  
nea Kameni, gdzie znajduje się wulkan. Wspólnie dotrzemy 
spacerkiem do jedynego aktywnego krateru. Popłyniemy 
też do źródeł termalnych, których temperatura sięga 27 
stopni, (aby się wykąpać prosimy pamiętać, aby wziąć ze 
sobą stroje kąpielowe w ciemnym kolorze!). Ostatni postój 
to wyspa Thirasia – miniatura Santorini, zamieszkana przez 
około 300 osób, głównie rybaków. Chętni pokonają 250 
schodów, aby dostać się z głównej osady, gdzie oczarują 
ich niesamowite widoki na Santorini i wulkan. Będzie też 
czas wolny na spróbowanie greckich przysmaków z morza.
Cena: ok. 34 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko do lat 12

wycieczki fakultatywne

sANTO
RINI
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sANTORINI  
– Od WsCHOdU dO 
ZACHOdU sŁOŃCA
Wycieczkę po Santorini rozpoczniemy od wschodniej 
części wyspy, gdzie odwiedzimy klasztor Proroka eliasza. 
został on wzniesiony w XViii wieku na najwyższym szczycie 
wyspy – 565 m n.p.m. Oprócz ciekawej kolekcji ikon oraz 
innych pamiątek świadczących o bogatej historii monastyru, 
zachwyci Was niepowtarzalny krajobraz okolicy. W związku  
z tym, że  Santorini słynie z produkcji aromatycznych 
słodkich win, odwiedzimy jedną z wytwórni tego trunku. 
na miejscu będzie można spróbować lokalnego specjału. 
Ważnym punktem naszej trasy będzie krótka wizyta w stolicy  
– miasteczku Fira. Widok na wulkan, zacumowane statki, 
wieże i kopuły kościołów, kolorowe domki, staną się idealnym 
pretekstem do zrobienia zdjęć. następnie przejedziemy 
piękną trasą do wioski Oia. jest to pierwsza osada w Grecji, 
która stała się jej architektonicznym zabytkiem. Oia to jedno 
z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie, które słynie 
z widowiskowych zachodów słońca. jeden z nich będziemy 
mieli okazję zobaczyć. 
Cena: ok. 44 EUR dorosły, ok. 22 EUR dziecko 

WysPA IOs  
– WIElKIE OdKRyCIE
Półtoragodzinny rejs dzieli Santorini od nieznanego ios. 
Ta urokliwa wyspa słynie ze swojej wakacyjnej i błogiej 
atmosfery. W porcie zwanym Ormos lub Gialos przywita nas 
przepiękny XVii-wieczny kościółek Santa irini. następnie 
udamy się autokarem do pobliskiej Chory – stolicy wyspy. 
Odwiedzimy kościółek Panagia Gremiotissa oraz grób 
słynnego Homera, autora iliady i Odysei. W czasie wolnym 
będziemy mieli okazję do leniwego spaceru lub spróbowania 
lokalnych specjałów w jednej z wielu tawern. 
Cena:  ok. 60 EUR dorosły, ok. 35 EUR dziecko 
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miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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OPIsy 
MiejSCOWOśCi
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•	 FIRA – jest największą osadą na wyspie, która 
pełni rolę centrum społeczno-ekonomicznego 
wyspy. Tutaj znajdują się banki, niewielka 
przychodnia oraz najważniejsze sklepy.  
W Fira koncentruje się też życie nocne  
wyspy z dziesiątkami barów i klubów.

•	 PyRGOs – średniowieczna wioska, która od 
20 lat znajduje się pod opieką architektów. Słynie 
przede wszystkim z twierdzy, z której szczytu 
można podziwiać całe Santorini. Miejsce położone 
jest u stóp szczytu Profilitis ilias i w odległości  
7,5 km od Firy. zwiedzający mają szansę zobaczyć 
piękną cykladzką zabudowę oraz przespacerować 
się urokliwymi wąskimi uliczkami.

•	 OIA – jedna z najczęściej fotografowanych 
greckich wiosek, słynąca ze swojej wyjątkowej 
architektury. Każdy odwiedzający Santorini 
powinien zobaczyć zachód słońca, najlepiej  
z punktu widokowego na dawnej twierdzy 
weneckiej. To także idealne miejsce na 
romantyczny spacer poza godzinami  
szczytu ruchu turystycznego.

•	 EMPORIO – jedna z większych wiosek na 
wyspie w odległości 12 km od Firy. jednocześnie 
centrum handlowe Santorini, gdzie mieszkańcy na 
co dzień robią zakupy. jej nazwa znaczy po grecku 
handel. W pobliżu znajduje się osiem zabytkowych 
młynów.

•	 KAMARI – największy kurort na Santorini  
z dobrze rozbudowaną infrastrukturą dla turystów. 
Miejscowa plaża z ciemnym i grubym piaskiem jest 
jedną z najpopularniejszych na Cykladach.

•	 KOKKINI PARAlIA – nazwa oznacza 
dosłownie „czerwona plaża”. Czerwone, 
powulkaniczne skały z czerwonymi kamieniami 
tworzą kontrast z kolorowymi parasolami 
plażowymi i figurami ludzi. To miejsce zachwyci 
każdego, kto ma okazję je zobaczyć.

•	 EPIsKOPI (MEsA) GONIA – znajduje  
się u podnóża najwyższego szczytu na wyspie – 
Profotis ilias. Słynie przede wszystkim z Xi-
wiecznego kościoła poświęconego zaśnięciu  
Matki Bożej. Podczas spaceru po wiosce można 
zobaczyć stare wille i domy oraz odwiedzić jedną  
z winiarni.



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


