GRECJA – ŚLADAMI ŚW. PAWŁA
śladami świętego Pawła w antycznej krainie…
ATENY – KORYNT – EPIDAUROS – TERMOPILE – SALONIKI – WERIA – METEORY – DELFY

PROGRAM

TERMIN:

do ustalenia

I Dzień: zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa bagażowo– biletowa, wylot do Aten. Zakwaterowanie,
obiadokolacja (w zależności od godziny dotarcia) i nocleg w hotelu.
II Dzień: śniadanie. Zwiedzanie stolicy Grecji - Aten: wzgórze Akropol z symbolem miasta – Partenonem,
Areopag (miejsce, gdzie św. Paweł wygłosił mowę znaną z Dziejów Apostolskich), kościoły bizantyjskie,
parlament, Plaka, zrekonstruowany stadion olimpijski. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.
III Dzień: śniadanie, agora rzymska (gdzie św. Paweł napominał mieszkańców miasta), świątynia Apollina,
źródło Peirene. Przejazd nad Kanałem Korynckim. Zwiedzanie Peloponezu: grobu Agamemnona oraz
ruin kompleksu pałacu, Epidauros z najlepiej zachowanym teatrem greckim słynącego ze wspaniałej
akustyki. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
IV Dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Salonik. Zwiedzanie miejsca historycznej bitwy pod Termopilami,
pobyt nad Morzem Egejskim. Obiadodolacja i nocleg do hotelu na Riwierze Olimpijskiej.
V Dzień: śniadanie, przejazd do Salonik – dawniej wielonarodowościowej metropolii. Spacer i zwiedzanie
m.in. Górnego i Dolnego Miasta, Białej Wieży, katedry św. Demetriusza – patrona miasta. Przejazd do
Werii, gdzie św. Paweł nauczał i założył gminę chrześcijańską. Obiadokolacja i nocleg w okolicach
Kalambaki.
VI Dzień: śniadanie, zwiedzanie słynnych klasztorów na skałach – Meteorów wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, wizyta w pracowni ikon. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Delf.
VII Dzień: śniadanie. Przejazd do klasztoru błogosławionego Łukasza (XI-XII w.) wpisanego na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, przejazd do Delf. Zwiedzanie: świątynia Apollina (miejsce gdzie
wieszczka Pytia odpowiadała na pytania starożytnych), Omfalos - pępek świata wg starożytnych,
zrekonstruowany Skarbiec Ateńczyków położony przy Świętej Drodze. Przejazd do hotelu w Atenach na
obiadokolację i nocleg.
VIII Dzień: śniadanie (w zależności od godziny wylotu), przejazd na lotnisko. Wylot do Polski.
Zakończenie pielgrzymki.

Cena








obejmuje:
przelot samolotem w dwie strony: Warszawa – Ateny – Warszawa
przejazd komfortowym autokarem na terenie Grecji (WC, 2 kierowców, klimatyzacja, DVD),
7 noclegów w ***hotelach,
(6)7 śniadań, (6)7 obiadokolacji,
opieka licencjonowanego pilota,
ubezpieczenie NW i KL,
upominek od Pielgrzymuj.pl.

UWAGA!
Koszty wstępów, przewodników lokalnych, podatku turystycznego 95 euro płatne w autokarze.
Dopłata do pokoju jednoosobowego – 460 zł.
Napoje do obiadokolacji nie są wliczone w cenę.
BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW !
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