
miniPRZEWODNIK



GRECJA 
JEST 
NASZĄ
PASJĄ
 

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

Będąc na Riwierze Ateńskiej koniecznie trzeba 
odwiedzić Ateny – stolicę regionu i całej Grecji. 
Ta przepiękna metropolia przyciąga rzesze 
turystów swoimi zabytkami i architekturą. 
Czekają tu na nich antyczne świątynie i budowle, 
które najlepiej przypominają o dawnej potędze 
Grecji. Spotkają tu również Grecję najbardziej 
współczesną, w której mimo ogromnego szacunku 
dla przeszłości, życie płynie do przodu w szybkim 
tempie. Atrakcje turystyczne

• PRZylĄdEk SuNioN – jest to obowiązkowy cel każdego 
odwiedzającego Attykę. jego olbrzymią atrakcją jest stroma 
skarpa z ruinami świątyni Posejdona. do dziś można oglądać 
jej szczątki podziwiając jednocześnie spektakularne zachody 
słońca.

• EGiNA - wyspa rybacka, ulubiony kurort wypoczynkowy 
Ateńczyków. nazwa pochodzi od imienia mitologicznej 
Aiginy, córki Asoposa, która została porwana przez zeusa 
na tą właśnie wyspę. Turyści przypływają na eginę głównie 
po to, żeby odwiedzić świątynię Afai z V w.p.n.e.

• PiREuS - miASTo PoRTowE – pełne urokliwych 
zakątków, miejsc historycznych, muzeów i pięknego 
wybrzeża, a równocześnie nowoczesna metropolia, tętniąca 
nocnym życiem, kawiarniami i barami. z pewnością każdy 
turysta znajdzie tu coś dla siebie.

• ATENy - każdy turysta przyjeżdżając do Grecji powinien 
odwiedzić Akropol wraz z Partenonem, erechtejonem 
i Świątynią nike, a także Odeon Herodosa Attykusa, Łuk 
Hadriana, Świątynie zeusa Olimpijskiego, czy marmurowy 
stadion Kalimarmaro. Warto także wybrać się do 
narodowego Muzeum Archeologicznego, zaliczanego 
do 10 najważniejszych muzeów świata oraz nowego 
Muzeum Akropolu, mieszczącego się w futurystycznym 
budynku. 

W Atenach każdy znajdzie dla siebie 
coś interesującego. Obok nowoczesnych 
budowli czekają starożytne świątynie, 
wąskie uliczki, gdzie czas jakby stanął 
w miejscu dawno temu. To miejsce 

wybrane przez bogów!

Antonis Antoniou
właściciel biura podróży Saronic tours
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ATENy
zwiedzanie stolicy Grecji, kolebki cywilizacji, filozofii i sztuki  
to miły obowiązek. zaczniemy od świętego wzgórza Akropolu. 
Tu monumentalne Propyleje, Partenon czy erechtejon 
zachwycają miliony turystów swoim pięknem, elegancją  
i doskonałością. Podczas objazdu miasta zobaczymy okazałe 
ruiny świątyni zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana oraz Stadion 
Kallimarmaro. zatrzymamy się również na Placu Konstytucji, 
gdzie przed Grobem nieznanego Żołnierza, pełnią wartę 
gwardziści w tradycyjnych greckich strojach. Wolny czas 
spędzimy w starej części miasta, słynnej XiX - wiecznej 
dzielnicy, pełnej atrakcji przygotowanych z myślą o wszelkich 
gustach i upodobaniach turystów. na koniec wizyta 
w narodowym Muzeum Archeologicznym, jednym  
z najciekawszych muzeów na świecie.
Cena: ok. 50 EuR dorosły, ok. 25 EuR dziecko

ATENy NoCĄ 
zaczynamy późnym popołudniem od zwiedzania nowego 
Muzeum Akropolu, wielkiej dumy Greków. Muzeum oświetlone 
jest światłem naturalnym, co sprawia, że widok przepięknych 
antycznych posągów, fragmentów świątyń i budynków 
w świetle zachodzącego słońca jest niezapomnianym 
wrażeniem. Spacer kontynuujemy po historycznym 
centrum Aten podziwiając pięknie podświetlone zabytki. na 
zakończenie wolny czas na kolację lub zakupy w tętniących 
życiem dzielnicach Monastiraki i Plaka. 
Cena: ok. 50 EuR dorosły, ok. 25 EuR dziecko

REJS NA wySPy ZAToki 
SARońSkiEJ. PoRoS 
– HydRA – EGiNA
Całodniowy rejs po wyspach zatoki Sarońskiej rozpoczniemy 
od Poros gdzie będzie czas wolny na spacer wąskimi uliczkami 
miasteczka. Kolejna wyspa, którą odwiedzimy to Hydra - w 
latach 60 była mekką artystów. Słynie z tego, że jedynym 
dozwolonym środkiem lokomocji na wyspie jest osiołek, co 
wyjątkowo umila spacer po malowniczych uliczkach. Ostatnia 
z trzech wysp a zarazem największa - egina, jest to atrakcyjna 
kraina, bujnie pokryta winną latoroślą, drzewkami pistacjowymi 
oraz wysokimi sosnami. Warto tu pospacerować wśród 
malowniczych uliczek pełnych tawern, kawiarni oraz sklepów 

wycieczki fakultatywne z pamiątkami. Miłośnicy starożytności mogą dodatkowo 
wykupić wycieczkę do świątyni Aphei z V w. p.n.e., znajdującą 
się na szczycie wzniesienia, z którego można podziwiać piękną 
panoramę wyspy. 
Cena: ok. 95 EuR dorosły, ok. 47,50 EuR dziecko

ZACHód SłońCA 
w SuNioN
Położenie okazałej świątyni Posejdona w Sunion jest magiczne 
i wyjątkowe! zbudowana została 2500 lat temu w najbardziej 
wysuniętym na południe krańcu Attyki. Wszyscy podróżujący 
statkami do lub z Aten mogli oddać cześć bogu morza. 
Monumentalna świątynia prezentuje się dziś znakomicie. 
Miejsce słynie również z niepowtarzalnych zachodów 
słońca - wielkiej gamy kolorów, które tańczą między małymi 
wysepkami, wysokimi górami i morzem. 
Cena: ok. 38 EuR dorosły, ok. 19 EuR dziecko

kANAł koRyNCki 
– EPidAuRoS – NAfPlio 
– mykENy
niesamowite spotkanie z antyczną Helladą. na początek 
krótki postój przy Kanale Korynckim. Kolejną atrakcją będzie 
przejazd do epidauros i wizyta w najlepiej zachowanym  
i największym antycznym teatrze w Grecji, który słynie  
nie tylko ze swojej wielkości, ale przede wszystkim  
z niezwykłej akustyki. Kolejnym punktem wycieczki będzie 
nafplio - niezwykle urodziwe miasteczko, które niegdyś było 
stolicą Grecji. na koniec przejedziemy do starożytnych Myken, 
będących ośrodkiem kultury mykeńskiej. zobaczymy między 
innymi Bramę Lwów, Cytadelę oraz Skarbiec Atreusa zwany 
grobem Agamemnona. 
Cena: ok. 76 EuR dorosły, ok. 38 EuR dziecko

dElfy
Całodniowa wycieczka do prastarego miasta leżącego 
u stóp Parnasu, będącego miejscem pielgrzymek starożytnych 
Greków. zwiedzimy trzy najważniejsze części kompleksu 
- antyczną wyrocznię: Święty Okręg (ośrodkiem była 
Świątynia Apollina, gdzie swoją siedzibę miały Pytie, czyli 
wróżki, Skarbiec Ateńczyków, w którym mieściły się trofea 
zdobyte podczas bitwy pod Maratonem oraz rzymski teatr), 
stadion gdzie odbywały się igrzyska Pytyjskie oraz czakram 
- znany jako jeden z siedmiu cudów świata, obiekt 
o niezbadanej energii. W drodze powrotnej przejedziemy 
przez wioskę Arachova, zimową stolicę Grecji.  
Cena: ok. 76 EuR dorosły, ok. 38 EuR dziecko

6 



Mati

Maraton

Vravrona

Palaia Fokaia

Anavysoss
Przylądek 
Sounion

Ateny

Park Narodowy 
Schinias

Nie
przegap RozrywkaZabytki

miejscowości

atrakcje

LEGENDA:

8 



oPiSy 
MiejSCOWOŚCi

• NEA mAkRi – jedno z najbardziej 
dziewiczych miast leżących na 
przedmieściach Aten. Posiada mały 
port, z licznymi kawiarniami i tawernami, 
gdzie można delektować się świeżą rybą. 
Wybrzeże tego miasteczka jest bardzo 
malownicze, porośnięte palmami,  
z przepięknym widokiem na morze. 

• mATi – Malownicza miejscowość  
z niewielkimi zatoczkami położona nad 
samym morzem. Spokój i cisza czyni je 
idealnym miejscem na wypoczynek dla 
rodzin z dziećmi, jednocześnie bliskość 
Aten zapewnia łatwy dostęp do wielu 
zabytków i atrakcji turystycznych. 

• vRAvRNA – Może pochwalić się 
niepowtarzalną atmosferą typową dla 
greckiego miasteczka. Położone nad 
morzem, na niewielkim wzniesieniu, 
w bardzo spokojnej i uroczej okolicy 
przyciąga turystów jedną z najważniejszych 
świątyń - bogini Artemidy. Tuż obok 
świątyni znajduje się fantastyczne, 
nowoczesne muzeum z oryginalną 
ekspozycją przedmiotów, które 
odnaleziono na wykopaliskach.  

• ANAvySSoS – To malownicze 
miasteczko położone w południowo 
- wschodniej Attyce. Słynie ono 
z wyjątkowo czystej piaszczysto-żwirowej 
plaży. W centrum miasteczka znajdują się 
liczne bary i tawerny, których właściciele 
zachęcają turystów do skosztowania 
tradycyjnych greckich specjałów. 

• mARAToN – miejsce słynnej bitwy 
zakończonej zwycięstwem Greków 
nad Persami, w 490 r. p.n.e. do dziś 
organizowany jest doroczny bieg ku czci 
greckiego posłańca, który przebiegł  
z Maratonu do Aten, przynosząc wieści  
o zwycięstwie nad Persami. 
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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


