miniPRZEWODNIK

CYPR

Będziemy Twoim Przewodnikiem po Cyprze.
Sprawimy, że będą to Twoje…

WIELKIE SŁONECZNE

WAKACJE
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idealny
jeden dzień
Dzień rozpocznij obowiązkową filiżanką
kawy po cypryjsku. Przed południem błogo
wypoczywaj na jednej z przepięknych plaż
w popularnym kurorcie Ayia Napa,
gdzie możesz rozkoszować się błękitem wody,
rajskimi widokami oraz wspaniałym piaskiem.
Gdy zgłodniejesz, wybierz się do tawerny
na tradycyjne meze. To różnorodne przekąski
podawane na małych – ale jakże licznych! –
talerzach. Z pełnym brzuchem rusz na spotkanie
z Afrodytą do Petra tou Romiou, legendarnego
miejsca narodzin greckiej bogini. Następnie
skieruj się do Pafos, ok. 25 km na północ wzdłuż
wybrzeża, aby na jednej z zacisznych plaż
w pobliżu miasta podziwiać najpiękniejszy
zachód słońca na wyspie.
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OKIEM

GRECOSA

atrakcje
turystyczne

PÓŁWYSEP AKAMAS – poprzecinany wzdłuż
i wszerz ścieżkami półwysep zachwyca zdecydowanie
najpiękniejszymi na Cyprze Zachodnim okolicami.
KLASZTOR KYKKOS – męski klasztor położony
na górze Kykkos w paśmie gór Troodos. Jego
dumą jest pokryta 24-karatowym złotem, zdobiona
srebrem i perłami ikona Madonny namalowana
przez św. Łukasza.
KOURION – powstałe w II w. antyczne miasto
z całkowicie odrestaurowanym grecko-rzymskim
teatrem oraz rzymskim domem Eustoliosa
z najwcześniejszymi chrześcijańskimi mozaikami.

CYPR
wycieczki
fakultatywne

Z nami przekonasz się, że warto wyrwać się
z hotelu i zejść z plaży, żeby pozwiedzać okolicę.
Pokażemy Ci najciekawsze cypryjskie atrakcje.
Z nami poznasz Cypr od kuchni.

ODKRYWANIE CYPRU
Cypr oczami Grecosa: wycieczki objazdowe
po poszczególnych wyspach. Pokażemy Ci wyspę
Afrodyty od kuchni – jej codzienność, ludzi, jedzenie
i tradycje. Przekonasz się, że Cypryjczycy sztukę
czerpania radości z życia, opanowali do perfekcji.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Zwiedzanie zabytków – najwspanialszych okolicznych
atrakcji. Bliskie spotkanie z historią i mitem. Obejrzysz
antyczne budowle, miasta, bizantyjskie klasztory,
średniowieczne twierdze, muzea i inne pamiątki
przeszłości.

REJS
Zachwycające morskie wycieczki, dalsze i bliższe,
mniejszymi lub większymi statkami, ale zawsze
gwarantujące niezapomniane widoki.
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PLAŻOWANIE
Podczas wycieczki robimy przerwę na odpoczynek
na najpiękniejszych plażach. Pamiętaj o kostiumie
lub kąpielówkach!

TYLKO U NAS
Ekskluzywne wycieczki dostępne tylko dla klientów
Grecos Holiday. Sztab ludzi w miejscu Twojego wypoczynku pracuje wyłącznie na rzecz turystów Grecosa.
Łączymy zwiedzanie z relaksem i opakowujemy
w piękne widoki.

RODZINNIE
Celem wycieczek rodzinnych jest pokazanie najmłodszym, że zwiedzenie to fajna rzecz. Na tych wyprawach
dorośli i dzieci kierują się swoim własnym programem.
Rodzice mają czas na zwiedzanie, zakupy, wypicie kawy.
Mogą skupić się na sobie, wiedząc, że ich pociechy bawią
się pod profesjonalną opieką naszych animatorów, którzy
w ciekawy sposób przybliżają im Cypr!

VIP – TYLKO DLA CIEBIE
Jeżeli nie lubisz zwiedzania w dużej grupie i chcesz
odkrywać kameralne miejsca bez tłoku, w gronie rodziny
czy z paczką znajomych, to mamy coś tylko dla Ciebie!
Luksusowy samochód lub minibus, osobisty pilot lub
przewodnik, specjalnie wybrane restauracje, elegancki
jacht albo wygodna łódka. Poproś naszego rezydenta
o wyreżyserowanie najpiękniejszej trasy.

wycieczki
ŚLADAMI AFRODYTY
PIRACKI REJS CZARNĄ PERŁĄ
PERŁY PÓŁNOCY
CYPR OD PODSZEWKI
MORSKA PRZYGODA
IZRAEL
TROODOS, KYKKOS, OMODOS – SERCE CYPRU
RELAKS Z HACZYKIEM
KYKKOS – JEEP SAFARI
TROODOS – JEEP SAFARI
Szczegółowy opis wycieczek znajduje się
w książce hotelowej i na GRECOS.PL

K

Błękitna
Laguna
Akamas

Plaża Lara

Klasztor
Kykkos

Avakas

Klasztor
Machairas

Góry
Troodos
Omodos

PAFOS

LANIA

Petra tou Romiou
Pola
golfowe
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Kourion

LIMASSOL

LEFKARA

NIE PRZEGAP

ZABYTKI

AQUAPARK

MIEJSCOWOŚCI

ATRAKCJE

KYRENIA

FKARA

SALAMINA
NIKOZJA
FAMAGUSTA
PROTARAS
Ayia Napa
Plaża Nissi
Finikoudes

LARNAKA

LOTNISKO
PLAŻE

warto zobaczyć!

INSPIRUJĄCE
OKOLICE...
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KYRENIA
Bajkowe miasto portowe otoczone górami
Pentadaktylos. Nad brzegiem morza wznosi się
tu fort z czasów weneckich, a w lochach twierdzy
ukryty jest jeden z najstarszych wraków na świecie.

PROTARAS
Nowoczesny kurort z pięknymi plażami i krystalicznie czystą wodą. Miasteczko jest doskonale
usytuowane – w pobliżu rozrywkowego Ayia
Napa i spektakularnego wybrzeża Cape Greco.

NIKOZJA
Stolica wyspy, przez którą od 40 lat przebiega
granica – Zielona Linia oddzielająca Republikę
Cypru od nieuznawanej na arenie międzynarodowej
Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Otoczona
wspaniałym weneckim murem starówka zachwyca
labiryntem brukowanych uliczek i zapachem
kwitnących bugenwilli. W mieście znajduje się
kilka wartych odwiedzenia muzeów.

PAFOS
Malownicze miasto z parkiem archeologicznym,
w którym znajdują się mozaiki określane mianem
najpiękniejszych na świecie. Ze względu
na bogactwo historyczne i kulturowe Pafos
zyskało miano Europejskiej Stolicy Kultury 2017.
Całe miasto wpisane jest na listę dziedzictwa
światowego UNESCO.

AYIA NAPA
Jeden z najpopularniejszych kurortów południowej
części Cypru. W miasteczku kwitnie życie nocne,
a w okolicy można wypocząć na najpiękniejszych
plażach na Cyprze, w tym popularnej piaszczystej
plaży Nissi.

WAKACYJNE

SMAKI
Gyros, musaka albo słynne tzatziki – znacie?
W tawernach spróbujcie też innych
przysmaków. Zachwycą każdego bez wyjątku.

GEMISTA
faszerowane pomidory
lub papryki
Najczęściej warzywa nadziewa
się ryżem z przyprawami
(czosnek, natka pietruszki,
mięta, oregano), ale można też
napotkać gemista z mielonym
mięsem lub boczkiem.

SOUVLAKI
grillowane szaszłyki
Przygotowuje się je
z wieprzowiny lub drobiu.
Unikalny smak zawdzięczają mieszance ziół,
którą natarte jest mięso
– główną rolę odgrywa
tu oregano.

PASTITSIO
zapiekanka makaronowa
Na makaronie typu rurki
układa się mieloną wołowinę,
cielęcinę lub jagnięcinę, znów
makaron i sos beszamelowy,
a na wierzch sypie starty ser.
To danie główne podawane
jest z sałatką.

DOLMADES
nadziewane liście
winogron
Zwane także dolmadakia,
przypominają miniaturowe
gołąbki. W marynowane
winogronowe liście zawija
się farsz z ryżu, warzyw
i mielonej jagnięciny.

CHORIATIKI
SALATA
sałatka grecka
W oryginalnej wersji spore
kawałki pomidorów i ogórków,
plastry czerwonej cebuli i zielonej papryki oraz brązowe lub
czarne oliwki polewa się oliwą
i skrapia octem winnym. Na
warzywach kładzie się plaster
sera feta posypany oregano.

A W TAWERNIE...
Czy mogę prosić menu? Boro na eho ton timokatalogo?
Co pan/pani poleca? Ti protinete?
Poproszę o... nazwa + parakalo
Na zdrowie! Gia mas!
Bardzo smaczne! Poli nostimo!
Dziękuję, to było pyszne! Efharisto, itan poli nostimo!
Poproszę o rachunek Ton logariasmo parakalo

JAK DOGADAĆ SIĘ

Z GREKIEM?
wakacyjne rozmówki

Ne Tak
Ohi Nie
Parakalo Proszę
Efharisto Dziękuję
Signomi 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 kanis? Jak się masz?
Ti ora ine? Która godzina?
Poli kala Bardzo dobrze
Herete Witaj (formalnie)
Yiassou Witaj (nieformalnie)
Kalimera Dzień dobry
Kalispera Dobry wieczór
Kalinihta Dobranoc
Pos ise? Jak się masz?
Adijo Do widzenia
Heretismata apo tin Ellada Pozdrowienia z Grecji
Filakia polla Dużo buziaków
Therma heretismata Gorące pozdrowienia
Pername iperoha! Bawimy się cudownie!
Opa! Ulubione zawołanie Greków, które wyraża
zachwyt, podziw, radość, entuzjazm.
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Diakopes a la ellinika :)

specjalista na dużą skalę

700
40
TYSIĘCY
PONAD

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

270
PONAD

HOTELI

BEZPIECZNE
WAKACJE JUŻ OD

13
SEZONÓW

www.grecos.pl/warunki-ubezpieczenia

ABY MIEĆ ZAWSZE PRZY SOBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZESKANUJ I POBIERZ

HOTELI
Z ANIMACJAMI
dla dzieci

oferujemy Państwu
różnorodną gamę
sprawdzonych,
spełniających wszelkie
wymagania hoteli
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GRECKICH
DESTYNACJI
najpiękniejsze
wakacyjne miejsca
wybrane przez
znawców Grecji
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LOTNISK
w całej Grecji

