mini
przewodnik

EVIA

Będziemy Twoim Przewodnikiem po naszej
Grecji. Sprawimy, że będą to Twoje...
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ABY MIEĆ ZAWSZE PRZY SOBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZESKANUJ I POBIERZ

www.grecos.pl/warunki-ubezpieczenia

idealny
jeden dzień
Poranną kawę wypij w przeuroczej wiosce
Steni, rozkoszując się widokiem na morze
i góry. Po spacerze drogą przez bujne lasy pojedź
do Eretrii, miasta starożytnych zabytków,
w którego centrum odpoczniesz na plaży wśród
palm. Wspaniałą kontynuacją dnia będzie
wyprawa do stolicy wyspy, Chalkidy, położonej
po obu stronach Cieśniny Ewripos. Evię
i kontynent spinają dwa mosty. Nowy
to jeden z najdłuższych wiszących mostów
w Europie. Ze starego możesz podziwiać
zjawisko zmiany kierunku prądu morskiego,
gdy na kilka minut rwąca woda zatrzymuje się.
Port w Chalkidzie to z kolei najlepsze miejsce do
podziwiania niesamowitego zachodu słońca.
Przy tej okazji spróbuj domowej greckiej kuchni
w jednej z tawern.
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OKIEM

GRECOSA

atrakcje
turystyczne

PLAŻA LEFKANDI – dwukilometrowa piaszczysta
plaża z tawernami, położona pomiędzy Chalkidą
i Eretrią.
KYMI – miejscowość położona na wysokim klifie,
skąd można rozkoszować się wspaniałą panoramą
Morza Egejskiego.
CIEŚNINA EVRIPOS – można tu obserwować
unikatowe na skalę światową zjawisko – co 6 godzin
dochodzi do zmiany kierunku pływów morskich.
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I WYKOPALISKA
W ERETRII – zachowane ślady życia mieszkańców
z czasów starożytnych rozsiane są po całym mieście.

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

ODKRYWANIE GRECJI
Hellada oczami Grecosa: wycieczki objazdowe
po poszczególnych regionach kontynentu i wyspach.
Pokażemy Ci prawdziwą Grecję od kuchni – jej codzienność, ludzi, jedzenie i tradycje. Przekonasz się, że jeśli
chodzi o sztukę czerpania radości z życia, Grecy nie mają
sobie równych.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Zwiedzanie zabytków – najwspanialszych okolicznych
atrakcji. Bliskie spotkanie z historią i mitem. Obejrzysz
antyczne budowle, akropole, 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
Grecosa. 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 Grecję!

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
ATENY – ZACHWYCAJĄCA STOLICA
SMAKI EVII
CHALKIDA NOCĄ
EGINA – PISTACJOWA WYSPA
DELFY – W PĘPKU ŚWIATA
3 MAGICZNE WYSPY
– POROS, HYDRA I EGINA
Szczegółowy opis wycieczek znajduje się
w książce hotelowej i na GRECOS.PL

Plaża Agiokampos

EDIPSOS
Klasztor św. Dawida

Plaża Agia Anna

ROVIES
Plaża Rovies

Plaża Limni

LIMNI

PROKOPI

Klasztor
św. Jana Rosjanina

CHALKIDA
VASILIKO
Plaża Lefkandi
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A

ERETRIA

NIE PRZEGAP

ZABYTKI

MIEJSCOWOŚCI

ATRAKCJE

Plaża Hiliadou

KYMI
STENI
Plaża Mourtieri

SETA

Plaża Korasida
Antyczny Teatr

TRIA

Plaża
Galazia
Nero

Plaża Kalamos

ALIVERI

Plaża Limnionas

LIMNIONAS

STYRA
Smocze Domy

ROZRYWKA
PLAŻE

warto zobaczyć!

INSPIRUJĄCE
OKOLICE...
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CHALKIDA
To stolica wyspy i tętniące życiem miasto z nabrzeżem
pełnym tawern i kawiarni. Można stąd obserwować
ciekawe zjawisko zmiany kierunku pływów morskich.
Warto odwiedzić wzgórze z zamkiem Karababa
(doskonały punkt widokowy) oraz miejscowe
muzeum archeologiczne.

ERETRIA
Miasto już w VIII w. p.n.e. było potęgą morską. Jego
nazwa pochodzi od słowa „erepo”, czyli „wiosłować”.
Można tu zwiedzić m.in. starożytny teatr oraz świątynie
Apollina i Izydy.

EDIPSOS
Jedno z najstarszych i najpopularniejszych uzdrowisk
w Grecji, od czasów antycznych słynące z leczniczych
źródeł. Dziś znajdują się tu neoklasycystyczne sanatoria
i centra hydroterapii.

STENI
Malownicza górska wioska położona na obrzeżach
Dirfis, najwyższej góry na Evii. Odwiedzających
zachwycą krajobrazy, dzika przyroda i rwący górski
potok.

SMAK
GRECJI
TO SMAK ŻYCIA

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 to 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 To 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?
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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.

Diakopes a la ellinika :)

Po co się spieszysz? I dokąd?
Smakuj życie tu i teraz,
w spokojnym rytmie siga-siga.
Odkryj grecką filozofię
niespiesznego życia

SIGA-SIGA

