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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

Jeden dzień jest wystarczający by obejrzeć całą 
wyspę i to, co oferuje ona zwiedzającym. 
Warto skupić się na stolicy wyspy Skiathos 
z niedaleko położonym Klasztorem Evangelistria, 
a następnie odwiedzić jedną z licznych plaż  
i oddać się słodkiemu, plażowemu lenistwu.

Atrakcje turystyczne
• PlAżA KouKouNARiES – najpiękniejsza plaża na wyspie 
– zwana „szyszkową” ze względu na jej położenie pośród 
lasów piniowych; 

• To właśnie na Skiathos i sąsiadującej wyspie Skopelos 
kręcony był film „Mamma Mia”, wciąż jest on odtwarzany 
raz w tygodniu w kinie letnim. Podczas projekcji wszyscy 
widzowie dają się porwać nastrojowi i tańczą oraz śpiewają 
razem z aktorami. 

• KlASZToR EvANGEliSTRiA – oddalony o 5 km 
od Skiathos jest znany z tego, że powstała tu pierwsza 
grecka flaga

• lAlARiA - malownicze skały widoczne z zatokowej plaży 
z pewnością zapadną w pamięć wszystkim odwiedzającym 

Urodziłem się na wyspie 
i od najmłodszych lat zakochałem  
się w pięknie Skiathos. Mieszkańcy Skiathos 
są dumni ze swoich ponad 65 plaż – niektóre 
z nich są odosobnione, na innych tętni życie. 
Jak na tak małą wyspę każdy znajdzie coś 
odpowiadającego ich gustom.  
Moja rodzina od zawsze pracowała  
w branży turystycznej, a nawet ja  
i mój mały zielony wan bagażowy 

występowaliśmy w początkowych 
scenach hitu kinowego “Mamma Mia”. 

 
Jorgos Tsolovikos
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SKoPEloS – AloNiSSoS
Całodniowa wycieczka pełna cudownych, idyllicznych 
widoków na dwie wyspy Sporad Północnych – Skopelos 
i Alonissos. Skopelos jest najbardziej zieloną grecką wyspą, 
dlatego w połączeniu z błękitem morza przypomina raj.  
jej stolica – chroniona jako tradycyjna osada  
– przedstawia niesamowite połączenie tradycyjnych stylów 
architektonicznych. następnie ruszymy na Alonissos  
do Patitiri – portu otoczonego sosnami. Przy odrobinie 
szczęścia podczas powrotnego rejsu być może zobaczymy 
delfiny.  
Cena: ok. 35 EuR dorosły, ok. 25 EuR dziecko 

NiEZNANE SKoPEloS 
doskonała wycieczka dla rodzin! Całodniowy rejs, podczas 
którego odkryjecie uroki sąsiadującej ze Skiathos wyspy 
Skopelos. Po krótkim rejsie dotrzecie do pięknej plaży 
Kastani (tu kręcono film „Mamma mia”), gdzie będziecie 
mieli czas wolny na morskie kąpiele i opalanie. następny 
przystanek – kameralny port Panormos i okazja, aby 
posmakować greckiej kuchni w jedynej tawernie położonej 
na plaży. A na zakończenie – Milia – najpiękniejsza plaża 
na Skopelos z krystalicznie czystą wodą, drobnym białym 
żwirkiem, otoczona zielonymi sosnami.  
Cena: ok. 33 EuR dorosły, ok. 23 EuR dziecko 

W blASKu KSiężyCA
Wieczorny rejs do południowej części Skiathos 
dla osób lubiących romantyczne klimaty i piękne widoki. 
niepowtarzalna okazja obejrzenia zachodu słońca z pokładu 
statku. następnie dotrzecie do malutkiej wysepki Arkos, 
gdzie zjecie kolację na plaży przy dźwiękach greckiej muzyki 
i lampce wina. W drodze powrotnej czeka na Was dobra 
zabawa i możliwość nauczenia się tańca Greka zorby.  
Cena: ok. 43 EuR dorosły, ok. 29 EuR dziecko 

SKiAThoS NoCĄ
Kiedy słońce będzie powoli zachodziło na horyzoncie, 
wyruszymy w kierunku plaży Koukounaries, najpiękniejszej 
na Skiathos. Słuchając muzyki będziecie podziwiali uroki 
wyspy od strony morza, rozkoszowali się greckimi meze,  
czyli przystawkami przygotowanymi przez załogę,  
oraz lokalnym winem i ouzo. Powrót do portu 
to niezwykły widok cudownie oświetlonej stolicy wyspy.  
Cena: ok. 30 EuR dorosły, ok. 15 EuR dziecko

odKRyWANiE 
SKiAThoS
Wycieczka dla wszystkich zainteresowanych historią, 
kulturą i zwyczajami Skiathos. Mieszkańcy tej wyspy słyną 
z patriotyzmu i religijności, a o ich walkach z piratami krążą 
legendy. na początek przejedziemy urokliwą trasą do starej 
cerkwi poświęconej Archaniołom Michałowi i Gabrielowi, 
skąd rozpościera się przepiękny widok. następnie dotrzemy 
do klasztoru zwiastowania Matki Bożej, najważniejszego 
obiektu sakralnego na Skiathos. Klasztor jest wyjątkowo 
piękny, nawet w porównaniu z innymi, wspaniałymi, 
samotnymi greckimi monasterami. zwiedzimy również 
muzeum z okazałą kolekcją ikon i tradycyjnych strojów.  
Cena: ok. 32 EuR dorosły, ok. 16 EuR dziecko

wycieczki fakultatywne
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Vassilias

Achladies

Kanapitsa

Agia Paraskevi

Koukounaries

Kastro

Klasztor
Evangelistria

Ruiny zamku  
w Kastro

Lalaria
Beach Jaskinia

Skalini
i Galazia

Lotniskio
Skiathos

Skiathos

Nie
przegap Zabytki

miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCoWośCi

•	 KouKouNARiES – Mała 
miejscowość i zarazem nazwa jednej 
z najpiękniejszych plaż na wyspie. 
Wyjątkowa dzięki otaczającym  
ją lasom piniowym, które wydzielają 
oszałamiający zapach. 

•	 AGiA PARASKEvi – jeden  
z popularniejszych kurortów na wyspie 
- spokój, przepiękna plaża oraz urokliwe 
tawerny zapewniają doskonały 
wypoczynek. 

•	 KANAPiTSA – Wspaniała dwukilo-
metrowa plaża i spokojne otoczenie to 
największe atuty tego niewielkiego kurortu, 
który położony jest zaledwie 4 km 
od centrum miasta Skiathos, w którym 
można bawić się do białego rana. 

•	 AChlAdiES – Miasteczko o typowo 
greckiej atmosferze, licznych barach 
i tawernach, idealne by poznawać grecką 
kuchnię. Położone 1 km od morza. 
W skalistym wybrzeżu trafiają się zaciszne 
zatoczki i małe piaszczyste plaże, często 
dostępne tylko od strony morza. 

•	 obSZAR vASSiliAS – Spokojny 
i niezwykle urokliwy obszar, który pozwoli 
na doskonały relaks na najwyższym 
poziomie dzięki niezapomnianym, 
roztaczającym się wokół krajobrazom, 
wspaniałym widokom i infrastrukturze. 
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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 Sad 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


