miniPRZEWODNIK

SKO
PELOS

Będziemy Twoim Przewodnikiem po naszej
Grecji. Sprawimy, że będą to Twoje...
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idealny
jeden dzień
Dzień poświęć na wyprawę śladami bohaterów
filmu „Mamma Mia!”, podczas której dotrzesz
m.in. do stojącego na 100-metrowej skale
uroczego kościółka Agios Ioannis, gdzie
filmowana była scena ślubu Meryl Streep
z Piercem Brosnanem. Odwiedź też kamienistą
kasztanową plażę, na której po filmowej
scenografii pozostał bar z osłoniętymi
baldachimem łożami, skąd podziwiać można
dziką wysepkę Dasia. Na doskonałą kolację
przy zachodzie słońca wybierz się do Agnontas
lub na plażę Limnonari. Na zakończenie dnia
pospaceruj wąskimi uliczkami portowego
Skopelos, miasta kościołów, gdzie doliczono
się około 120 budowli sakralnych.
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OKIEM

GRECOSA

atrakcje
turystyczne

KAPLICA AGIOS IOANNIS – stoi na szczycie skały
w rejonie Glossa w Kastrii. Prowadzi do niej 220
kamiennych schodów. Znana ze sceny ślubu w filmie
„Mamma Mia!”.
STAFILOS – Spokojna miejscowość otoczona gajami
oliwnymi i zielonymi wzgórzami. Tuż obok znajdują
się plaże Stafilos i Velanio. Do pobliskiego Skopelos
dostać się można lokalnym autobusem, taksówką lub
na piechotę.
GLOSSA – miasteczko z typowymi greckimi domami
i labiryntem uliczek, położone na tak stromym
wzgórzu, że poruszać się tam można tylko pieszo.
Kaskadowy układ domów sprawia, że Glossa wisi
nad Morzem Egejskim niczym balkon do podziwiania
pięknych zachodów słońca.
KLASZTORY NA GÓRZE PALOUKI – na wznoszącej
się w pobliżu miasta Skopelos górze Palouki znajdują
klasztory należące do najciekawszych na wyspie.

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 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
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 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
EGEJSKI RAJ
MAMMA MIA!
SKOPELOS NIEZNANE

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

GLOSSA
Agios Ioannis

LOUTRAKI
KLIMA
ELIOS

Plaża Hovolo
Plaża Kastani
Plaża Milia
Plaża Panormos

PANORMOS

AGNO

Plaż
Limnona
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NIE PRZEGAP
MIEJSCOWOŚCI

ROZRYWKA

ATRAKCJE

SKOPELOS
TOWN

GNONTAS

Plaża
nonari

ZABYTKI

STAFILOS

Plaża Velanio
Plaża Stafilos

Plaża
Agnondas

PLAŻE

warto zobaczyć!

INSPIRUJĄCE
OKOLICE...
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MIASTO SKOPELOS
Zbudowane amfiteatralnie na wzgórzu nad zatoką,
z tradycyjnymi domami i wąskimi uliczkami.
Do zwiedzania jest tam ponad 120 kościołów,
w tym zabytkowe bizantyjskie świątynie, oraz
ruiny XIII-wiecznej weneckiej twierdzy.

PANORMOS
Niewielka wioska rybacka i jedna z najbardziej
znanych plaż na wyspie. Życie turystyczne
skupione jest przy uliczce portowej – jedną jej
stronę wypełniają kafejki, sklepy i hotele, zaś
od strony zatoki ustawione są stoliki restauracyjne.

AGNONTAS
Urokliwy niewielki port, chętnie odwiedzany przez
miłośników wędkarstwa.

LIMNONARI
Jedyna piaszczysta plaża na wyspie, a mimo to
niezbyt zatłoczona. Można liczyć na zachwycające
zachody słońca.

GLYSTERI
Plaża w zatoczce nieopodal miasta Skopelos.

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 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

