miniPRZEWODNIK

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

GRECJA
JEST
NASZĄ
PASJĄ
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idealny

jeden dzień

Rozpocznij ten dzień leniwie – od plażowania
w Porto Katsiki. W południe udaj się na lunch
do słynnej z malowniczych widoków Syvoty.
Stamtąd już tylko krok do winiarni, którą
nie tylko zwiedzisz, ale korzystając z okazji
spróbujesz lokalnych trunków. Po południu
pojedź do Vasiliki, gdzie panują idealne warunki
do windsurfingu lub udaj się na eksplorację
wysepek: Meganissi, Sparti, Scorpios
– na które najlepiej dopłynąć motorówką.
Wieczorem zaplanuj kolację w jednej
z licznych tawern w porcie w Nidri.
Od urodzenia mieszkam na Lefkadzie
i nie wyobrażam sobie innego miejsca,
w którym mógłbym żyć. Moje życie to
ta wyspa i Morze Jońskie. To tu jestem
blisko natury i jej piękna, a one są dla
mnie źródłem spokoju i szczęścia.
Janis Kartopodis
– człowiek, który swoje 33 lat życia
poświęcił morzu

Atrakcje turystyczne
• Porto Katsiki – dzięki swojej wyjątkowej
fotogeniczności plaża znana jest nie tylko w Grecji,
ale i w całej Europie. Biały łuk stromego klifu pięknie
kontrastuje z błękitną wodą. Malowniczość plaży
i przejrzystość wody czyni ją jedną z bardziej popularnych
na wyspie. Okolice Porto Katsiki nadają się idealnie
na snorkelling – wyjątkowa czystość wody sprawia,
że podwodny świat, bogactwo ryb w różnych kształtach
i kolorach podziwiać można już blisko brzegu.
• Wodospady Ronies - atrakcję stanowią nie tylko same
wodospady, ale również droga do nich. Aby do nich dotrzeć
trzeba przejść przez krótki, ale przepiękny wąwóz. Na jego
końcu wodospad tworzy kilka oczek wodnych, w których
można zaznać orzeźwiającej kąpieli. Woda jest tu bardzo
czysta, słodka i przede wszystkim bardzo zimna.
• Wysepki na wschodnim wybrzeżu – Sparti,
Scorpios, Meganissi, Maduri – nawet oglądane z oddali
urzekają swoim urokiem.
• Przylądek Lefkatas - skalisty,
wcinający się w morze przylądek z piękną latarnią.
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Wyspy Kalamos,
Kastos i SCorpios

wycieczki fakultatywne

Zapraszamy na bajeczny rejs po malutkich wyspach morza
Jońskiego! Tej wycieczki nie możecie sobie odmówić jeżeli
lubicie piękne widoki. Odwiedzimy zapomniane Kalamos
i Kastos oraz legendarne, owiane tajemnicami Scorpios
(dawną wyspę miliardera Onasisa). Po drodze zatrzymamy
się w słynnej jaskini Papanikolis, gdzie podczas drugiej wojny
światowej ukrywano jedną z sześciu łodzi podwodnych floty
greckiej. Atrakcją rejsu są zaplanowane cztery postoje
na morskie kąpiele, nurkowanie oraz pyszny obiad.
Cena: ok. 48 EUR dorosły, ok. 24 EUR dziecko

JOANINA
– stolica Epiru
Całodzienna wycieczka do najciekawszego miasta zachodniej
Grecji – Joanina. To jedyne greckie miasto z zachowanymi
w idealnym stanie tureckimi budowlami. Podczas spaceru
zwiedzimy twierdzę Ali Paszy z meczetem, basztą,
popłyniemy na wysepkę, gdzie zwiedzimy klasztor z końca
XIII wieku. Odwiedzimy pobliską wieś Perama, szczycącą
się największym w Grecji systemem jaskiń, rozciągającym
się przez kilka kilometrów i grającym w nich echem.
Cena: ok. 55 EUR dorosły, ok. 27 EUR dziecko

Wokół Lefkady
To będzie intensywny dzień z kulturą, przyrodą i historią
wyspy. Odwiedzimy twierdzę Agia Mavra, klasztor
Faneromeni, górską wioskę Karia, gdzie poznamy tradycję
koronkarstwa i tkactwa. W starej wiosce Agios Nikitas
spędzimy trochę czasu na kąpieli w morzu. W Vassiliki znajdą
coś dla siebie i miłośnicy windsurfingu i greckich tawern
oraz kuchni. Na zakończenie odwiedzimy niewielką, rodzinną
wytwórnię wina, gdzie zobaczymy proces produkcji
tego starego, smacznego trunku połączonego z degustacją.
Cena: ok. 40 EUR dorosły, ok. 20 EUR dziecko
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Lefkada nocą
Zapraszamy na nocny spacer po stolicy wyspy. Przejedziemy
wąskimi uliczkami starówki podziwiając oryginalną
architekturę budynków mieszkalnych. Główny plac świętego
Spirydona, zabudowany arkadami deptak z licznymi
sklepami, bogato zdobione kościoły, oczarują każdego.
Dużym atutem starówki jest ograniczony ruch samochodów,
więc można tutaj beztrosko spacerować. Wieczorami stolica
Lefkady tętni życiem. Kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, tawerny
wypełnione są uśmiechniętymi ludźmi, którzy odpoczywają
po kolejnym upalnym dniu.
Cena: ok. 30 EUR dorosły, ok. ok. 15 EUR dziecko

Tsoukalades

Agios
Nikitas

Lefkada

Lotnisko Preveza

Monastyr
Faneromenis

Kathisma
Karya
Góra Elati

Katouna
Ligia

klasztor
Evangelistria

Nidri
Wodospady
Wyspa Skorpios

Poros
Porto Katsiki
Syvota
Vafkeri

Świątynia
Apolla
Przylądek
Dukato

LEGENDA:
Nie
przegap
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Zabytki

Rozrywka

miejscowości
atrakcje

Vassiliki

Opisy

miejscowości

• MIASTO LEFKADA – Stolica wyspy, jest jednym

z ulubionych miejsc żeglarzy przemierzających basen Morza
Jońskiego. Ośmiotysięczne miasto, doszczętnie zburzone
podczas trzęsienia ziemi w 1953 roku, odbudowane
w bardzo ciekawy i oryginalny sposób. Główna ulica
– Ioannou Mela, wyłączona z ruchu kołowego, pełna jest
kolorowych arkad, bardzo wąskich uliczek odbiegających
od niej na wszystkie strony.

• LIGIA –

Mała miejscowość położona na trasie z Lefkady
do Nidri. Wzdłuż portu znajduje się wiele restauracji
serwujących zawsze świeże ryby, pozyskiwane od
stacjonujących tam rybaków. W ostatnią sobotę sierpnia
odbywa się słynny festiwal „SARDINA”, na cześć rybaków,
licznie odwiedzany przez mieszkańców i turystów z całej
wyspy.

• NIDRI –

Turystyczna kolebka Lefkady. W sezonie
przemienia się w nigdy niezasypiające miejsce, pełne
turystów z różnych zakątków świata. Idealne miejsce
na niezapomniane wakacje: bogata infrastruktura hotelowa,
bary, restauracje i dyskoteki czynne do białego rana.
W sezonie turystycznym centrum miejscowości zamienia
się w zamknięty dla ruchu kołowego deptak.

• SYVOTA –

Mała, malownicza miejscowość portowa
w południowo-wschodniej części Lefkady. Uwielbiana
przez amatorów sportów wodnych, a także ceniących
sobie spokój i ciszę. Znajduje się tutaj wiele świetnych
tawern, serwujących przepyszne, świeże ryby
i owoce morza.

• VASILIKI –

Położona na południu Lefkady miejscowość
słynie z bardzo dobrych warunków do uprawiania
windsurfingu. Z Vasiliki wypływają promy, którymi możemy
dopłynąć na Itakę oraz Kefalonię. Miejscowość o zawsze
bardzo pozytywnym klimacie z wieloma tawernami, barami
i restauracjami, gdzie można zjeść najlepsze na wyspie
owoce morza.

• KARIA –

Jedna z najstarszych miejscowości na
Lefkadzie, usytuowana na górskich zboczach, stosunkowo
duża, z niesamowitym widokiem na sporą część wyspy.
W Karia znajduje się godne uwagi muzeum folkloru. Wąska
zabudowa tworzy sieć ciekawych dróżek, nieprzejezdnych
samochodem. W centralnej części wioski mieści się główny
skwer z licznymi restauracjami – idealne zacienione miejsce
na popołudniową kawę.

• VAFKERI –
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Malownicza górska wioska, zbudowana
pośród gajów oliwnych, liczy zaledwie 100 mieszkańców.
Kilka tawern, przepiękne widoki i spokojna grecka
atmosfera pozwoli wypocząć z dala od zgiełku wakacyjnych
kurortów.

instrukcja
postępowania

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku dla Klientów GRECOS HOLIDAY

informacje
które mogą Ci się przydać
PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
•

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.
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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, 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.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

