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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

Na początek odrobina historii antycznej: 
Messini, Olimpia. Następnie rzut okiem na życie 
prawdziwych Greków w jednej z górskich wiosek, 
w których czas płynie innym tempem. Koniecznie 
wypoczynek na rajskiej plaży Voidokilia. Nie 
można opuścić Peloponezu nie próbując oliwek, 
czy lokalnej specjalności – pilaw. Wieczór 
koniecznie należy okrasić lampką retsiny – wina 
żywicznego z dodatkiem żywicy sosny piniowej.

Atrakcje turystyczne
• ANTyCZNA MESSiNi – największa, a zarazem położona 
najbliżej Kalamaty, atrakcja turystyczna. U stóp wioski 
Mavronati znajdują się ruiny antycznego miasta zamieszki-
wanego przez Greków, a następnie przez Rzymian. Cały 
czas prowadzone są tu prace archeologiczne, którym mogą 
przyglądać się turyści. 

• METhoNi – ogromna cytadela otoczona przez 
morze z trzech stron. zachowały się jej masywne mury.

• KoRoNi – oprócz piaszczystej, złocistej plaży miasto 
oferuje możliwość zwiedzania weneckiej twierdzy. Sama 
panorama miasteczka białych domków także jest warta 
zobaczenia.

• SPARTA - legendarne królestwo Leonidasa. Samo 
położenie miasta oczarowuje i pozwala zrozumieć jego 
potęgę.

• NAJSłyNNiEJSZE ZAbyTKi ARChEoloGiCZNE GRECJi 
w ZASięGu RęKi: Olimpia, Mykeny, epidauros, Korynt  
czy Mistra.

• oliMPiA - miejsce pierwszych igrzysk olimpijskich, 
obecnie obszar wykopalisk archeologicznych. W tym miejscu 
zapalany jest ogień olimpijski, którym podczas nowożytnych 
igrzysk zapala się znicz olimpijski. 

Urodziliśmy się i dorastaliśmy tutaj na 
Peloponezie. Całe nasze życie związane 
jest z tym miejscem. Peloponez to miejsce, 

które ma wszystkie skarby natury: 
plaże, góry, rzeki, morze, wodospady. 

 
Sofia i George Karakonstantopoulos

– sprzedają świeże owoce i warzywa, 
które sami uprawiają 
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STARożyTNA MESSiNi
Całodniowa wycieczka, podczas której poznacie historię 
i uroki regionu Mesinia i jego głównej atrakcji - jednego 
z najlepiej zachowanych starożytnych miast Messini. 
Wspaniały stadion, świątynia Asklepiosa, i przepiękne 
mozaiki w rzymskich villach.  
Cena: ok. 39 EuR dorosły, ok. 19 EuR dziecko

MiSTRAS
Przepiękna, interesująca, całodniowa wycieczka do jednej 
z największych atrakcji Peloponezu – bizantyjskiego 
miasta Mistras. Przeprawa zachwycającą trasą przez góry 
Tajget i przełęcz Langada. Mistrę wzniesiono na stromych 
wzgórzach, gdzie domy wznoszą się jeden na drugim,  
aż do murów cytadeli. dziś Mistras opustoszało, ulega 
napierającej przyrodzie. Frankowie zrobili z miasta twierdzę 
nie do zdobycia. Bizantyjczycy wznieśli tutaj monumentalne 
świątynie, bramy, kręte drogi, pałace i kościoły z pięknymi 
freskami, które świadczą o potędze i przepychu Bizancjum.
Cena: ok. 49 EuR dorosły, ok. 25 EuR dziecko

PyloS – METhoNi 
– NAvARiNo
Trochę historii, dużo pięknych widoków i kąpiel morska. 
zaczniemy od wizyty w Methoni, największej twierdzy 
na półwyspie Bałkańskim. Tę ogromną budowlę otacza 
z trzech stron morze, a z czwartej wielka fosa. Wśród 
wysokich fortyfikacji, tajemniczych przejść, przeniesiemy 
się w głębokie czasy średniowiecza. Kolejnym punktem 
będzie piękne Pylos z główną atrakcją - turecką twierdzą, 
najlepiej zachowanym tego typu obiektem na Peloponezie. 
doskonałym zakończeniem wycieczki będzie rejs statkiem 
po zatoce navarino, usłanej wrakami statków po sławetnej 
bitwie w zatoce navarino, w między czasie kąpiel morska  
w okolicach plaży Gialova. 
Cena: ok. 49 EuR dorosły, 25 EuR dziecko

oliMPiA
Całodniowa wycieczka do kolebki igrzysk olimpijskich. 
Olimpia należy do największych i najpiękniejszych 
zabytkowych miejsc w Grecji. zachwyt budzi już sama 
lokalizacja: w żyznej dolinie, pełnej dzikich oliwek i platanów. 
To tutaj przez ponad tysiąc lat łączył się w pokoju cały 
antyczny świat. zachowane do dzisiaj zabytki jak: Gimnazjon, 
Palestra, Leonidejon, świątynia zeusa, Hery, stadion, 
doskonale pokazują jak mocno Grecy wierzyli  
w swoich bogów. 
Cena: ok. 49 EuR dorosły, 25 EuR dziecko

wycieczki fakultatywne
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LEGENDA:
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oPiSy 
MiejSCOWOśCi

•	 KAlAMATA – drugie pod względem 
wielkości miasto Peloponezu, ok. 80 tys. 
mieszkańców. Podzielone na 3 strefy: stare 
miasto, dzielnica handlowa i nowe miasto. 
do zabytków należą bazylika, muzeum, 
teatr, ruiny zamku. Wzdłuż wybrzeża 
ciągnie się promenada ze sklepami  
i tawernami. Miasto otoczone z jednej 
strony morzem, a z pozostałych  
wysokimi górami.

•	 FiNiKouNdA – idealna miejscowość 
dla poszukiwaczy typowej Grecji, z dala  
od kurortów i tłumów turystów. Przy 
długiej, piaszczystej plaży znajdziemy 
klimatyczne tawerny, szczególnie elena, 
czy Benetico, mają niesamowity grecki 
klimat. 

•	 PETAlidi – Miasteczko położone  
w zatoce, otoczone gajem oliwnym. 
Bliskość starożytnej Messini i piaszczysta 
plaża to jego główne zalety. z wybrzeża 
rozciąga się piękny widok na góry Tajget, 
zwłaszcza podczas zachodu słońca. 

•	 PETRoChoRi – nazwa dokładnie 
oznacza „kamienna wioska”, znajduje  
się 50 km od Kalamaty. duże znaczenie  
ma słone jezioro Gialova, gdyż jest 
obszarem chronionym przez program 
natura 2000. Petrochori idealne miejsce 
dla tych, którzy chcą odpocząć z dala  
od tłumów, blisko natury. W okolicy 
znajduje się kilka tradycyjnych greckich 
kawiarni i tawern. 

•	 MESSiNi – Miasteczko założone  
w iV w p.n.e. przez epaminonta po wojnie 
z potężną Spartą. Miasto istniało do 
iV w. n. e., kiedy to zniszczyły je najazdy 
Gotów. na jego terenie znajdują się dobrze 
zachowane zabudowania: teatr, świątynia 
Asklepiosa, stadion i pałac z późnych 
czasów rzymskich. 

•	 voNuARiA – niewielka typowo 
grecka miejscowość z widokiem na zatokę 
Messini, oddalona o ok. 45 minut od 
Kalamaty. znajdziemy tam kilka sklepów, 
restauracji i tawern, zabytkowy kościół 
usytuowany na wzgórzu, natomiast 
głównym atutem jest piękna plaża.
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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


