
 

 

 Antyczne Wczasy  
Grecja - Peloponez - Tolo 

Daty: 

 20.06-30.06.2019  Koszt  330 euro/ od osoby .  Rezerwacja do 10 maja koszt:  310 
euro/osoba 1300 zł od osoby/  

20.06- 28.06. 2019  Koszt  264 euro/ od osoby . Rezerwacja do  10 maja koszt:  248 euro/ 
osoba/1100.zł osoba 

26.06- 05. 07. 2019 Koszt  330 euro/ od osoby .Rezerwacja do 10 maja koszt 310 euro/osoba 
1300 zł od osoby/  

01.07.-08.07. 2019 Koszt 231 euro/od osoby   Rezerwacja do 10 maja koszt od osoby/220 
euro/ 950 zł/od osoby . 

Dzieci do lat 4 na dostawce - gratis 

Dzieci od 4 do 11 lat - 50% zniżki  

Cena nie zawiera: 

Podróży do Grecji (samolot Warszawa Modlin - Ateny- Warszawa Modlin) z bagażem 
podręcznym) 860 zł (lub  we własnym zakresie) 

Organizator: 

Fundacja “Gdy Liczy się Czas” 

www.gdyliczysieczas.pl 

e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com,  Tel. +48 570-942-770  

 

http://www.gdyliczysieczas.pl/
mailto:gdyliczysieczas@gmail.com
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Cena zawiera: 
Transfer z lotniska w Atenach do hotelu i z powrotem  

Zwiedzanie Aten w zależności od pory przylotu lub odlotu.  

 Zakwaterowanie w 3 gwiazdkowym hoteli Asklipios na pieknym Pelopanezie. 

Hotel znajduję się w 100 metrach od piaszczystej plaży. 

Do dyspozycji gości  są pokoje dwuosobowe lub cztero-pięcioosobowe apartamenty  typu studio z 
aneksem kuchennym.  

Każdy pokój posiada łazienkę,  lodówkę, telewizor, klimatyzację, balkon. 

Z balkonu możemy podziwiać malownicze morskie lub górskie tereny Peloponezu. 

W trakcie pobytu zapewniamy wyżywienie: śniadanie,  obiadokolację , przekąskę w czasie lunchu.  

Cena nie zawiera: 
Podróży do Grecji. Koszt 860 zł (lub we własnym zakresie) 

Okolica:  
Peloponez znajduje się godzinę jazdy na zachód od Aten i jest dużym półwyspem. Peloponez ma 
urokliwy,  dziki,  górzysty krajobraz usiany  ruinami mykeńskich pałaców, starożytnych świątyń, kościołów, 
i niezliczonych średniowiecznych zamków na wzgórze.  Te tereny mają najbardziej  zróżnicowany 
krajobraz w  Grecji.  Są tu przepiękne, szerokie, złociste, piaszczyste plaże z krystalicznie czystą wodą, 
dzikie góry, głębokie wąwozy i piękne  malownicze doliny. 

Tolo – wycieczki po okolicy 

● Wysepki Romki-Daskalio i Koronisi - można się na nie dostać na rowerze wodnym lub łódką 
● Nafplion - jedno z najpiękniejszych miast Peloponezu, w którym podziwiać można twierdzę Palamidi z 

niezapomnianym widokiem oraz uroczą starówkę 
● Korynt (Korinthos) - właściwe ruiny starożytnego Koryntu znajdują się we wsi Archea Korinthos, a nieopodal 

wznosi się Akrokorynt - naga skała imponujących rozmiarów, na szczycie której położona jest twierdza 
● Mykeny - mityczny pałac Agamemnona oraz skarbiec Atreusza, w którym według legendy został pochowany 
● Epidauros - starożytny teatr z IV wieku p.n.e., zbudowany przez Polikleta Młodszego ku czci boga 

Asklepiosa, jest jednym z najważniejszych zabytków antycznej Grecji wpisanym na listę Dziedzictwa Kultury 
i Przyrody UNESCO 

● Argos - w starożytności było jednym z istotniejszych ośrodków greckich oraz najważniejszym miejscem kultu 
bogini Hery. Dziś możemy tu podziwiać m.in. mury cyklopowe, sanktuarium Apollona czy amfiteatr 
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ZGŁOSZENIA 
https://forms.gle/4jkMH9VsHTKXY1pJA 

 

 

Podróżujesz - pomagasz!  
 

Fundacja “Gdy Liczy się Czas”  wspiera chore dzieci. 

Fundacja nie ma celów zarobkowych 

Część kosztów idzie na cele charytatywne fundacji. 

www.gdyliczysieczas.pl  

 

 

https://forms.gle/4jkMH9VsHTKXY1pJA
http://www.gdyliczysieczas.pl/

