miniPRZEWODNIK

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

GRECJA
JEST
NASZĄ
PASJĄ
2

idealny

jeden dzień

Zacznijmy dzień od filiżanki aromatycznej
kawy po grecku na placu w wiosce Afitos, gdzie
kamienne domy, piękna zieleń i kilka odcieni
turkusu wprawią Was w świetny humor. Pełni
pozytywnej energii, ruszycie zwiedzić starożytne
miasto Olinthos. Przejazd uroczą trasą wśród
winnic, gajów oliwkowych na drugi palec
Sithonia będzie przeżyciem, a plaża Vourvourou
z widokiem na 9 malutkich wysepek przeniesie
Was do raju. Plażowanie, kąpiele w krystalicznie
czystych wodach morza Egejskiego pozwoli się
Wam doskonale zrelaksować.
W moim kraju tradycja i religia
są bardzo ważne, przeplatają się
tworząc harmonijną całość. Równie
ważna dla Greków jest sztuka – tworzą
ją nawet w codziennym życiu, jak ja
teraz. Ale to z czego słyniemy
to gościnność.
Maria Pantazidou

Atrakcje turystyczne
• meteory – monastyry umieszczone na szczytach
wysokich skał. Metéora z greckiego oznacza „zawieszony
w niebie”, co idealnie oddaje ich położenie i charakter.
• Jaskinia Petralona - cieszy oko niezwykłymi formami
stalaktytów i stalagmitów, odkryto w niej szczątki ludzkie
sprzed 700 tysięcy lat.
• Republika Mnichów – usytuowana na półwyspie Athos
autonomiczna część Grecji zamieszkiwana wyłącznie przez
mnichów. Miejsce spokoju i wyciszenia.
• Ouranopolis - antyczna wioska zwana „Niebiańskim
miastem”, jest miastem-granicą z Republiką Mnichów.
• Saloniki – bizantyjskie, wielokulturowe miasto zwane
współstolicą Macedonii.
• Świątynia Posejdona - ruiny starożytnej świątyni
boga mórz, z której rozpościera się niezwykły widok
na Morze Egejskie.
• Góra Athos – święta góra, która od wieków nazywana
jest Ogrodem Bogurodzicy. Jest to serce prawosławnego
chrześcijaństwa.
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athos

wycieczki fakultatywne

Saloniki nocą
Prawdziwe Saloniki należy odkrywać nocą. Zwiedzanie
zaczniemy od górnych Salonik, skąd roztacza się przepiękny
widok na zatokę Termajską. Następnie spacer przez dzielnicę
Kastra, której zabudowa, utrzymana w tradycyjnym stylu
pozwala poczuć ducha dawnej Grecji. Kolejny punkt
– dawna dzielnica portowa, dziś mekka rozrywki, pełna
tawern, restauracji, klubów – to idealne miejsce na czas wolny
i kolację. Wycieczkę zakończy krótki rejs wzdłuż wybrzeża
tego pięknego miasta i widok na Saloniki od strony morza.
Cena: ok. 40 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko

meteory
Całodniowa wycieczka do jednej z największych atrakcji
Grecji – Meteorów – słynnych klasztorów zawieszonych
między niebem, a ziemią. Zakonnicy żyją tam już od X
wieku. Na początku mieszkali w jaskiniach „kamiennego
lasu”, a z czasem wznieśli klasztory na niedostępnych
skałach. Zwiedzając klasztory, zobaczycie przepiękne
freski, ikonostasy, ikony oraz odwiedzicie pracownię
ikon bizantyjskich, gdzie odkryjecie tajniki ich tworzenia
metodami niezmienionymi od setek lat.
Cena: ok. 52 EUR dorosły, ok. 26 EUR dziecko
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Rejs statkiem wzdłuż zachodniego wybrzeża słynnej
i tajemniczej republiki mnichów. Od prawie tysiąca lat
kobiety nie mają tam wstępu, a życie w klasztorach toczy się
niezmiennym rytmem, bez komfortów cywilizacji. Klasztory
są zabytkami najwyższej klasy, doskonałymi przykładami
architektury bizantyjskiej, gdzie znajdują się cenne ikony,
naczynia liturgiczne, zbiory książek. Płynąc statkiem,
zobaczymy monumentalna górę Athos, pustelnie i okazałe
monastyry. Dotrzemy do pięknej miejscowości Uranupoli,
położonej na granicy państwa greckiego i republiki mnichów,
gdzie będzie czas wolny na spacer lub posiłek w jednej
z tawern.
Cena: ok. 46 EUR dorosły, ok. 46 EUR dziecko

Petralona i park
Arystotelesa
To niepowtarzalna okazja zwiedzenia jednej
z najważniejszych jaskiń w Europie, gdzie odnaleziono
czaszkę człowieka sprzed 700 tysięcy lat i która słynie
również z okazałych stalaktytów i stalagmitów. Następnie
przejdziemy malowniczą trasą przez górskie wioski,
aż do Stagira, miejsca urodzenia Arystotelesa,
z tematycznym parkiem poświęconym temu filozofowi.
Wracając zatrzymamy się w tradycyjnej, urokliwej wiosce
Arnaia.
Cena: ok. 40 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko

Toroneo
Rejs po zatoce Toroneos pomiędzy pierwszym, a drugim
palcem Chalkidiki – Kassandrą i Sithonią. Zatrzymamy się
na plaży w Toroni lub Chroussou, odwiedzimy miasteczko
Neos Marmaras lub Pefkohori i będziemy mieli okazję
popływać w morzu wskakując wprost ze statku przy wysepce
Kelyfos. Podczas rejsu możemy podziwiać wspaniałe widoki
– małe zatoczki z turkusową, krystalicznie czystą wodą,
dzikie plaże, a przy odrobinie szczęścia zobaczymy również
delfiny. Idealna wycieczka dla rodzin z dziećmi – słońce,
morze, plaża – relaks i zabawa dla całej rodziny!
Cena: ok. 42 EUR dorosły, ok. 21 EUR dziecko

Metamorfosi
Kalives
Gerakini

Park Arystotelesa

Jaskinia
Petralona

Poligiros

Olinthos

Ouranoupoli
Lagomandra

Siviri

Kalithea

Sani
Kasandria
Possidi
Pefkohori
LEGENDA:
Nie
przegap
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Zabytki

Rozrywka

miejscowości
atrakcje

Athos

• KALITHEA – największy kurort

na Chalkidiki. Centrum rozrywkowe
i handlowe. Doskonale przygotowany
do obsługi turystów. W pobliżu świątynia
Zeusa Ammona z IV w. p.n.e.

• sani –

niewielki, spokojny, dobrze
zorganizowany kurort położony
na zachodnim wybrzeżu Kassandry.
Słynie z dużej piaszczystej plaży
i pięknych zachodów słońca z widokiem
na pasmo górskie Olimp.

• METAMORFOSI –

malownicza
wioska położona w północno-zachodniej
części półwyspu Sithonia. Umieszczona
na wzgórzu otoczonym sosnowymi
lasami. Na miejscu liczne lokalne tawerny.

• LAGOMANDRA –

słynie
z pięknej piaszczystej plaży sąsiadującej
z sosnowym gajem. W leżącym opodal
gaju oliwnym można podziwiać
tajemnicze kamienne ruiny. Liczne
restauracje i sklepy.

• GERAKINI –

wioska położona
w Zatoce Toroneos pomiędzy
półwyspami Kassandra i Sithonia.
Niewielki resort, który oprócz celów
wypoczynkowych pozwala na poznanie
typowej greckiej kultury i codziennego
życia Greków.

• KALIVES –

niewielka, nadmorska
miejscowość słynąca z tradycyjnej
uprawy oliwek.

Opisy

miejscowości

• POSSIDI –

mała miejscowość, której
nazwa odnosi się do greckiego boga
morza – Posejdona położona pośród
pokrytych gajami oliwnymi zielonych
wzgórz. Zapewnia spokój i relaks.

• KALANDRA –

miejscowość
na półwyspie Kassandra, miejsca
narodzin rzeźbiarza Paioniosa, który
stworzył postać NIKE.

• PEFKOHORI –
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Niewielka
turystyczna miejscowość położona
na południowym wschodzie półwyspu
Kassandra. Nazwa miasteczka wywodzi
się od dużej ilości sosnowych lasów
porastających ten górzysty teren.

instrukcja
postępowania

informacje
które mogą Ci się przydać

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku dla Klientów GRECOS HOLIDAY

I. LECZENIE AMBULATORYJNE
(DORAŹNA POMOC MEDYCZNA)

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
•

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.
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•
•
•

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
CENTRUM ALARMOWE + 48 58 309 1100
Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80748 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.pl

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

350
TYSIĘCY
ponad

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

200
hoteli

81%
tylko Grecos

hoteli dostępnych
jest wyłącznie
w ofercie Grecos

oferujemy Państwu,
różnorodną gamę
sprawdzonych,
spełniających wszelkie
wymagania hoteli

78% 15
ocen Holiday Check

greckich
destynacji

to 4,5 i więcej
najpiękniejsze
wakacyjne miejsca
wybrane przez
znawców Grecji

12
lotnisk

w całej Grecji

