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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 wokół wysepki Marathonisi 
i zażyj kąpieli morskiej w jej lazurowych 
zatokach. Marathonisi nie jest zamieszkana ani 
zagospodarowana, nie ma ani jednego sklepu 
lub tawerny i przez to zachowuje swój naturalny 
charakter: oliwne gaje oraz zielone lasy dębowe  
i sosnowe. To jedno z ulubionych miejsc lęgowych 
chronionych żółwi Caretta – Caretta oraz fok 
morskich Monachus – Monachus. 

Atrakcje turystyczne
• JASkiNiE BluE CAvES – dostępne są tylko od strony 
morza. nazwa “błękitne” pochodzi od niezwykłego 
widowiska jakie rozgrywa się w ich wnętrzu. Błękitne 
refleksy na ścianach tworzące niemal magiczną atmosferę.  
Łuki utworzone przez tysiące lat erozji pozwalają  
na przepłyniecie między jaskiniami. To idealne miejsce 
dla tych, którzy lubią nurkować.

• Żółw moRSki CARETTA - CARETTA - symbol wyspy, 
gatunek niestety zagrożony. Występuje jedynie w obrębie 
basenu Morza Śródziemnego. Żółw może osiągnąć wielkość 
1,2 metra długości i 100 kg wagi. Samica żółwia składa jaja 
między czerwcem a sierpniem. Od tysiącleci żółwie te żyją 
wokół wyspy zakynthos. zobaczyć je można w zatokach 
Laganas i Gerakas. Uwaga! zwróć uwagę na przepisy 
chroniące żółwie i przestrzegaj ich.

• XiGiA – zatoka oferująca gościom naturalne SPA.  
W tym miejscu znajduje się bowiem ujście źródeł siarkowych 
bezpośrednio do morza, co zdaniem niektórych sprawia,  
że woda ma właściwości lecznicze na różnego rodzaju bóle.

• ZATokA wRAku - jest najbardziej fotografowaną plażą 
na zakynthos ze względu na znajdujący się tam wrak statku 
przemytników papierosów. zardzewiały wrak, częściowo 
zanurzony w białym piasku a częściowo w błękitnym morzu 
tworzy niezwykły widok. najlepszy dostęp do plaży jest  
od strony morza.

• ASkoS SToNE PARk – to miejsce, gdzie 170.000 
gatunków roślin (krzewów i drzew) rośnie dokładnie tak, 
jak zasiała je Matka natura. Tuż obok nich, w naturalnym 
środowisku, przebywają też setki zwierząt. Prawdziwe, 
dzikie, nieokiełznane piękno.

U nas poodpoczywasz sobie jak 
chcesz, w żółwim tempie, relaksując się 
na przepięknych plażach lub aktywnie, 
uprawiając sporty wodne i korzystając 

z szerokiego wachlarza rozrywek. 

Ioannis Potamitis 
właściciel Askos Stone Park
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wokół wySPy
Trasa całodniowej wycieczki po wyspie biegnie przez 
malownicze wioski wybrzeża i gwarantuje niesamowite 
widoki. zaczniemy od górskiej osady Katastari i panoramy 
pól solankowych w Alykes. Odwiedzimy Park Krajobrazowy 
w Askos i zachwycające Błękitne jaskinie, gdzie czeka 
nas kąpiel w błękitno-turkusowych wodach. nie zabraknie 
postoju nad legendarną zatoką Wraku. Po obiedzie 
odwiedzimy winiarnię, gdzie poznamy proces produkcji 
wina i spróbujemy tego pysznego trunku. Odkrywając 
wyspę należy koniecznie spróbować miejscowych 
produktów rolnych, czyli miodów, ziół, oliwy z oliwek. 
Cena: ok. 30 EuR dorosły, ok. 15 EuR dziecko 

SPoTkANiE Z ŻółwiAmi 
CARETTA – CARETTA
doskonały sposób na relaks i przygodę dla całej rodziny.  
z portu Agios Sostis, położonego w urokliwej zatoce 
Laganas, wyruszymy na spotkanie z żółwiami  
Caretta-Caretta, które stały się symbolem wyspy.  
Podczas rejsu będziemy podziwiali piękne klify i jaskinię 
Keri. Udamy się w pobliże przypominającej kształtem żółwia 
wysepki Marathonisi. na końcu wolny czas na kąpiel  
w turkusowych wodach narodowego Parku Morskiego,  
gdzie przeżyjecie bliskie spotkanie z żółwiami.  
Cena: ok. 30 EuR dorosły, ok. 15 EuR dziecko

kEfAloNiA
Całodzienna wycieczka na sąsiednią, przepiękną Kefalonię. 
Odwiedzimy klasztor św. Gerasimosa, jaskinie drogarati  
i Melissani. Ogromnych rozmiarów jaskinia Melissani  
wraz z podziemnym jeziorem jest geologicznym zjawiskiem. 
Światło słoneczne wpada przez zapadnięty strop, 
przepięknie oświetlając jej wnętrze, a woda przybiera 
bajeczne kolory. następnie zatrzymamy się nad zatoką 
Myrtos, najpiękniejszą na wyspie, a wycieczkę zakończymy 
wizytą w stolicy Kefalonii – Argostoli, malowniczym 
miasteczku, w którym życie ma swoisty, powolny rytm. 
Cena: ok. 55 EuR dorosły, ok. 35 EuR dziecko

PiRACki REJS 
najpopularniejsza wycieczka wśród odwiedzających 
zakynthos. Prawdziwą piracką łodzią wypłyniemy z portu  
w stolicy i udamy się na rejs wokół wyspy. Pierwszy postój  
to plaża Xigia i lecznicza kąpiel w wodzie morskiej 
zmieszanej z siarką wydostającą się z pobliskiej jaskini. 
dalsza trasa rejsu biegnie wzdłuż Błękitnych jaskiń aż do 
legendarnej zatoki Wraku. Po godzinnej przerwie na kąpiel 
płyniemy dalej! Mijając samotnie stojące na morzu białe skały 
Mizithres znajdziemy się w jaskiniach Keri – kolejnym postoju 
na kąpiel. Przepłyniemy przez zatokę Laganas, żółwią wyspę 
Marathonisi, zobaczymy fantastyczne plaże zatoki Vassilikos 
i… wrócimy do portu wyjścia. 
Cena: ok. 36 EuR dorosły, ok. 17 EuR dziecko

wycieczki fakultatywne

ZAkyN
 ThoS
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Kipseli

Tsilivi/Planos

Vassilikos

Kalamaki

Laganas

Porto Koukla

Zakynthos  

Keri

Ag. Nikolaos

Jaskinie
Keri

Zatoka Porto Vromi

Zatoka Wraku
(Navagio)

Plaża Xigia
Askos Stone
Park

Przylądek Skinari 
i Błękitne Groty (Blue Caves)

Agia Marina
(Muzeum Historii
Naturalnej Helmi)

Nie
przegap AquaparkRozrywkaZabytki

miejscowości

atrakcje

LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOŚCi

•	 kiPSEli – Ciche i spokojne miasteczko 
ma charakter tradycyjnej greckiej wioski 
otoczonej gajami oliwnymi i lasami. W okolicy 
znajduje się kilka ładnych piaszczystych plaż, 
w Pachi Ammos i Agios Konstantinos, które 
z roku na rok przyciągają coraz większą 
liczbę turystów.

•	 PlANoS/TSilivi – jedne 
z modniejszych kurortów na wyspie.  
W ciągu dnia polecamy lenistwo  
na piaszczystych plażach, a wieczorem 
kolację w jednej z licznych tawern. Małe 
Planos wchłonięte przez Tsilivi zapewnia 
spokojniejszy nocleg, a już sama droga 
do niego to okazja na miły spacer wśród 
malowniczych terenów, gajów oliwnych 
i winnic.

•	 kAlAmAki – To miejscowość 
z malowniczą piaszczystą plażą, z ciepłymi 
i płytkimi wodami, rozciąga się na około 
3 km aż do połączenia z Laganas i Agios 
Sostis. jest to teren chroniony ze względu 
na miejsca lęgowe dla żółwi Caretta-Caretta, 
więc niedozwolony jest wstęp na plaże 
Kalamaki przed wschodem lub po zachodzie 
słońca.

•	 lAGANAS – Posiada plażę o długości 
ok. 9 km, uważaną za jedną z najdłuższych 
i najpiękniejszych w Grecji, która umożliwia 
uprawianie większości sportów morskich. 
Okolica oferuje bogate życie nocne,  
gdzie można wybierać spośród wielu klubów 
nocnych i restauracji. jednocześnie Laganas 
jest znane na całym świecie, ponieważ jest 
to naturalne siedlisko chronionego żółwia 
Caretta-Caretta. 

•	 PoRTo kouklA – niezwykle 
spokojna miejscowość wypoczynkowa 
usytuowana przy malowniczej zatoce 
Laganas, położona ok. 4 km od znanego 
kurortu Laganas. jej uroki doceni każdy,  
kto pragnie odpocząć od gwaru wielkich 
miast i spędzić wakacje w urokliwym miejscu.

•	 vASSilikoS – To jeden z najbardziej 
urokliwych półwyspów na zakynthos. 
Wśród wybrzeża tego regionu rozciągają 
się niewielkie piaszczyste zatoczki, a na 
wzgórzach położone są hotele. Wszystko 
to tworzy niezapomniany krajobraz. idealne 
miejsce na spokojne rodzinne wakacje oraz 
na romantyczny wypoczynek we dwoje.
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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


