mini
przewodnik

ZAKYN
THOS
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ABY MIEĆ ZAWSZE PRZY SOBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA
ZESKANUJ I POBIERZ
www.grecos.pl/ubezpieczenia
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OKIEM

GRECOSA

BŁĘKITNE JASKINIE

jaskiniami przepływa się pod łukami powstałymi
ŻÓŁW MORSKI CARETTA CARETTA – symbol
wyspy, gatunek niestety zagrożony wyginięciem.
Śródziemnym – samica składa jaja między czerwcem

XIGIA
znajduje się ujście źródeł siarkowych bezpośrednio
ZATOKA WRAKU – spoczywający tu wrak statku

RODZINNIE

TYLKO W GRECOSIE!

Na tej wycieczce spędzicie wspaniały czas w gronie
rodzinnym, również z najmłodszymi dziećmi, bo
wycieczki trwają tylko do godzin popołudniowych.
W programie przewidziany jest czas na plażowanie.

ODKRYWANIE GRECJI
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

PLAŻOWANIE
Podczas wycieczki robimy przerwę na odpoczynek
na najpiękniejszych plażach. Nie zabraknie też czasu
na kąpiel w turkusowej wodzie, także wprost
z pokładu statku!
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SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Zwiedzanie zabytków – najwspanialszych okolicznych
atrakcji. Tu przeżyjesz bliskie spotkanie z historią.
Obejrzysz antyczne budowle, miasta, średniowieczne
twierdze i inne pamiątki przeszłości.

REJS
Zachwycające morskie wycieczki, dalsze i bliższe,
mniejszymi lub większymi statkami, ale zawsze
gwarantujące niezapomniane widoki
i wspaniałą atmosferę.

VIP – TYLKO DLA CIEBIE
Zwiedzanie tylko w gronie najbliższych.
Rezydent zarezerwuje dla Was samochód, minibus,
elegancki jacht lub łódkę, a po najpiękniejszych
miejscach oprowadzi Was osobisty pilot lub przewodnik.

KEFALONIA - KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY
ANIMATOR KLUBU DELFINKI

MORSKIE PERŁY ZAKYNTHOS
SPOTKANIE Z ŻÓŁWIAMI CARETTA CARETTA
ANIMATOR KLUBU DELFINKI

WIELKA GRECKA WYCIECZKA
ZAKOCHAĆ SIĘ W NAVAGIO
ZAKYNTHOS NOCĄ
OLIMPIA – KOLEBKA IGRZYSK

Szczegółowy opis wycieczek znajduje się
w książce hotelowej i na GRECOS.PL

Przylądek
Skinari Skinari
Przylądek
i Błękitnei Groty
(Blue
Caves)
Błękitne
Groty
(Blue Caves)

AG. NIKOLAOS
AG. NIKOLAOS

Askos Stone
Askos Stone
Park
Park

Plaża Xigia
Plaża Xigia

Zatoka Wraku
Zatoka Wraku
(Navagio)
(Navagio)

T
KIPSELI
KIPSE

Zatoka Porto
Vromi
Zatoka
Porto Vromi

ZA
AGIA MARINA
AGIA MARINA
(Muzeum(Muzeum
Historii Historii
Naturalnej
Naturalnej
Helmi) Helmi)

PORTOPORTO
LIMNIONAS
LIMNIONAS
PORTOPORTO
ROKSAROKSA

Jaskin
Keri
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NIE PRZEGAP

ZABYTKI

ROZRYWKA
MIEJSCOWOŚCI

AQUAPARK

LOTNISKO

ATRAKCJE

PLAŻE

AGAKI
TRAGAKI
TSILIVI/PLANOS
TSILIVI/PLANOS

AGRASSI
AGRASSI
YNTHOS
ZAKYNTHOS

Plaża Porto
Plaża
Kaminia
Porto Kaminia

PORTOPORTO
ZORRO
ZORRO
Plaża Porto
Plaża
Azurro
Porto Azurro

KALAMAKI
KALAMAKI VASSILIKOS
VASSILIKOS
Plaża Banana
PlażaBeach
Banana Beach
Plaża Dafni
Plaża DafniPlaża Agios
Plaża
Nikolaos
Agios Nikolaos
Plaża Gerakas
Plaża Gerakas

LAGANAS
LAGANAS

PORTOPORTO
KOUKLA
KOUKLA

askinie
Keri
RI KERI

INSPIRUJĄCE
OKOLICE...
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KIPSELI

znajduje się kilka ładnych piaszczysto-żwirowych plaż.

PLANOS/TSILIVI
wchłonięte przez Tsilivi, zapewnia spokojniejszy nocleg,

KALAMAKI

LAGANAS
Tamtejsza długa, 9-kilometrowa plaża uważana jest
bogate życie nocne – można wybierać spośród wielu
caretta.

PORTO KOUKLA
Niezwykle spokojna miejscowość wypoczynkowa,
usytuowana przy malowniczej Zatoce Laganas,

VASSILIKOS
thos. Charakterystyczne są tutejsze niewielkie piaszczyto tworzy niezapomniany krajobraz. Idealne miejsce

GRECJA

milion powodów do powrotów
To

kolebka

europejskiej

cywilizacji.

Nigdzie

indziej

nie

smacznie, jak w greckiej tawernie. Ilu ludzi, tyle powodów,

NAJpiękniejsze plaże
Grecka linia brzegowa ma prawie 16 tysięcy kilometrów długości
i skrywa niezliczoną ilość różnorodnych plaż. Piaszczyste i kamieniste.
Pełne plażowiczów, ale i ustronne. Ponad 500 z nich może poszczycić
się Błękitną Flagą. Co zatem wyróżnia greckie plaże? Plaża Navagio,
wizytówka Zakynthos, uważana jest za jedną z najpiękniejszych
w Europie. Niesamowita plaża Elafonisi, z charakterystycznym
różowym piaskiem, położona przy południowo-zachodnim brzegu
Krety. Zatoka Świętego Pawła na Rodos zachwyca szmaragdową
wodą oraz wyjątkowymi formami skalnymi. A to dopiero początek!

NAJwspanialsi ludzie
Grecy. Pogodni i uśmiechnięci. Życzliwi i pomocni. Gościnność to ich
cecha narodowa. Dlatego w ich ojczyźnie czujemy się tak dobrze. Są
bardzo rodzinni, dlatego do stołu, w domu czy tawernie, zasiada cała
wielopokoleniowa rodzina. Spotykają się nie tylko od wielkiego święta,
ale biesiadują w każdej wolnej chwili. To kolejna cecha narodowa
Greków. Widok ojców bawiących się z dziećmi to typowy obrazek
z greckich miasteczek. Razem grają w piłkę. Wspólnie pchają wózek
wypełniony lalkami. Bo dzieci w greckiej rodzinie są najważniejsze!

NAJbliżej historii
Aż osiemnaście miejsc na prestiżowej liście światowego dziedzictwa
UNESCO to najlepsza rekomendacja dla miłośników historii,
architektury i przyrody. Podczas greckich wakacji historia jest na
wyciągnięcie ręki. Tu w VIII w. p.n.e. odbyły się pierwsze igrzyska
olimpijskie. Tu rośnie najstarsze drzewo oliwne na świecie. Tu
nauczali pierwsi apostołowie. Tu narodziła się filozofia i powstał
teatr. To wszystko czyni z Grecji istny raj dla pasjonatów historii,
poszukiwaczy skarbów i przygód w stylu Indiany Jonesa.

NAJsmaczniejsza kuchnia
W tej kuchni zakochuje się każdy, kto choć raz jej spróbuje.
Odnajdziemy w niej także wpływy włoskie, tureckie i bałkańskie. Jeśli
masz ochotę na danie mięsne, zamów wyborną jagnięcinę lub koźlinę.
Jeśli jesteś miłośnikiem owoców morza, to w rejonie Wysp Jońskich
zjesz najlepsze ośmiornice. Jeśli uwielbiasz sery, tylko w Grecji zjesz
prawdziwą fetę. Żywisz się warzywami? Smak słynnych pomidorów
z Santorini nie ma sobie równych. W Grecji do większości dań podaje
się oliwę. Równie słynne są greckie miody, szczególnie te pochodzące
z rejonu Chalkidiki.

NAJlepszy wypoczynek
Podglądanie żółwi Caretta
caretta na Kefalonii i Zakynthos
czy posiłek w towarzystwie
zaglądającego do talerza pelikana
na Mykonos? Trudno jednoznacznie
odpowiedzieć, co decyduje
o tym, że greckie wakacje są
niezapomniane. W Grecji w ciągu
roku jest ponad 300 słonecznych
dni, może więc pogoda? A może
to ten niespieszny grecki rytm
życia – siga-siga? Jadąc na wakacje
chcemy przecież oderwać się od
codziennych obowiązków, ciągłego
spoglądania na zegarek. I to kolejny
powód, dla którego warto do Grecji
jechać i wciąż do niej wracać,
wracać, wracać…
Jędrzej Wawrzyniak

JAK DOGADAĆ SIĘ

Z GREKIEM?
podstawowe zwroty

Kalimera Dzień dobry
Kalispera Dobry wieczór
Herete Witaj (formalnie)
Yiassou Witaj (nieformalnie)
Adijo Do widzenia
Kalinihta Dobranoc
Ti kanis? Jak się masz?
Poli kala Bardzo dobrze
Ti ora ine? Która godzina?
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
Opa! Ulubione zawołanie Greków,
które wyraża radość, entuzjazm.
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100% GRECJI

W SIECI
nasza społeczność w Internecie

Dołącz do blisko 200 tysięcy grekomaniaków na portalach społecznościowych, dowiedz się jeszcze więcej
o Grecji i zostań współtwórcą bloga – Grecja na żywo!

instagram.com/grecosholiday

#grecos #grecosholiday
#wielkiegreckiewakacje

facebook.com/grecosholiday

youtube.com/grecosholiday

blog.grecos.pl

WCZYTAJ SIĘ

W GRECJĘ
Znajdź chwilę dla siebie i poczuj grecki
rytm siga-siga. Zanurz się w lekturze,
dzięki której poznasz Grecję jeszcze lepiej!

ZESKANUJ
KOD I CZYTAJ

www.grecos.pl/wczytaj-sie

