INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Z Kerkyry Na Lefkadę
Grecja / Wyc. Objazdowe
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Podróż tam
Powrót

2 posiłki
Pok. 2 os.
Wylot z Katowice do Korfu dnia 26.09.2020 godz. 08:15 - 11:15
Wylot z Korfu do Katowice dnia 03.10.2020 godz. 12:15 - 13:15

2899
PLN
za osobę

Opis oferty
Opis oferty: Kerkyra • Achillion • Klasztor Vlacherna • Paleokastritsa • Bella Vista • Makrades • Perulades • Sidari • Le ada • Nidri • Vasiliki • Meganisi • Skorpios • Madouri • Arta •
Meteora • Metsovo • JoanninaTrasa wycieczki prowadzi przez dwie piękne wyspy Morza Jońskiego: Korfu i Le adę i część Grecji kontynentalnej. Korfu urzeka zielenią cyprysów,
turkusową wodą oraz zabytkami starego miasta z listy UNESCO. Warto odwiedzić rezydencję cesarzowej Sissi, zobaczyć Peleokastritsę i Kanał Miłości w Sidari. Le ada zachwyca
malowniczym wybrzeżem i plażami, a jej mieszkańcy są gościnni i przywiązani do tradycji. Na długo pozostaną w pamięci słynne prawosławne klasztory Meteora w Tesalii,
spektakularnie zawieszone na skałach. W programie nie zabraknie degustacji lokalnych produktów: win, likierów i konﬁtur. Już teraz zdecyduj się przedłużyć swoje greckie wakacje o
kolejny tydzień w wybranym hotelu ITAKI na Korfu. Trasa w Grecji: ok. 900 km.
1. DZIEŃ.: Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot na Korfu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny (zależnie od godziny przylotu). Kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ. KERKYRA - ACHILLION - KLASZTOR VLACHERNA (trasa: ok. 40 km): Śniadanie. Zwiedzanie stolicy wyspy Korfu - KERKYRY, jednego z najciekawszych miast Grecji,
którego początki sięgają VIII w. p.n.e. Stolica słynie z bizantyjskich fortyﬁkacji z wpływami architektury weneckiej, które górują nad miastem. Stare Miasto Korfu zostało wpisane na
listę UNESCO. Wizyta w nowej i starej fortecy, skąd rozciąga się wspaniała panorama na miasto i morze. Zwiedzanie najstarszego kościoła na wyspie - Panagia An vounio ssa,
mieszczącego obecnie Muzeum Bizantyjskie. Spacer po starym mieście: ratusz z XVII w., katedra św. Teodory, reprezentacyjny bulwar Liston, kościół św. Spirydiona z relikwiami
patrona miasta (wizyta wewnątrz), plac Spianada. Czas wolny. Wizyta w pałacu ACHILLION z końca XIX w., zbudowanym dla cesarzowej Sissi. Neoklasyczna letnia rezydencja kryje
wspaniałe wnętrza inspirowane mitem o Achillesie i rajskie ogrody z widokiem na morze. W pałacowym wnętrzu znajduje się muzeum poświęcone cesarzowej Elżbiecie. Wizyta w
KLASZTORZE VLACHERNA, połączonym z lądem groblą. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. PALEOKASTRITSA - BELLA VISTA - MAKRADES - PERULADES - SIDARI (trasa: ok. 80 km): Śniadanie. Przejazd do malowniczej miejscowości PALEOKASTRITSA, nad
przepiękną zatoką o tej samej nazwie, gdzie woda mieni się wieloma kolorami turkusu. Tutaj nagrywany był ﬁlm "Tylko dla Twoich oczu" z serii o Jamesie Bondzie. Przejazd do punktu
widokowego BELLA VISTA, skąd rozciąga się panorama na zatokę w kształcie serca i zachodnie wybrzeże. Wizyta w tradycyjnej wiosce MAKRADES i degustacja lokalnych produktów,
jak likier czy konﬁtura z ﬁg. Przejazd na północne wybrzeże do miejscowości PERULADES i czas wolny w punkcie widokowym, skąd rozciąga się malowniczy krajobraz wybrzeża.
Następnie przejazd do SIDARI, gdzie znajduje się słynny Kanał Miłości. Według miejscowej legendy, przepłynięcie kanału ma sprzyjać szczęściu w miłości. Czas wolny. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. LEFKADA - NIDRI - VASILIKI (trasa ok. 300 km) : Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do portu i przeprawa promowa do Igumenitsy. Przejazd na wyspę LEFKADA, do
stolicy wyspy o tej samej nazwie. Spacer pośród wąskich uliczek i kolorowych arkad: kościół Agios Spirydon, kościół Pantokratora z grobem jednego z najbardziej znanych poetów
greckich, Arystotelesa Valaroi (wejście do kościołów zależnie od ich otwarcia), port, ratusz. Wizyta w Muzeum Archeologicznym. Przejazd przez NIDRI, największy kurort na wyspie,
z widokiem na wyspę Scorpios. Wizyta w jednej z lokalnych winnic, poznanie procesu produkcji wina i degustacja. Przejazd do malowniczej miejscowości Vasiliki, gdzie znajdują się
tradycyjne greckie domy i port z tawernami serwującymi lokalne potrawy. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
5. DZIEŃ. CZAS WOLNY/REJS: MEGANISI - SKORPIOS - MADOURI: Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkowa opłatą na miejscu) rejs na pobliskie wysepki Morza
Jońskiego. Podpłynięcie do jaskiń Papanikolis i czas wolny na kąpiel. Zejście na ląd wyspy MEGANISI i spacer po uroczej wiosce Spartochori. Wizyta na plaży, czas wolny i posiłek z
grilla (przygotowany przez załogę). Powrót na pokład statku i opłynięcie wyspy SKORPIOS, nalężącej do rodziny Onassis. Miliarder przebywał na wyspie z Marią Callas, a później z
Jacqueline Kennedy. Następnie przepłynięcie obok prywatnej, niezamieszkanej wysepki MADOURI z tajemniczym domem. Przypłynięcie do portu w Nidri. Powrót do hotelu. Kolacja,
nocleg.
6. DZIEŃ. ARTA - METEORA (trasa ok. 250 km): Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości ARTA (starożytna Ambrakia). Wizyta na jedynym w swoim rodzaju, słynnym
kamiennym moście na rzece Arachthos, zbudowanym za czasów rzymskich. Następnie "zawieszone w powietrzu", prawosławne klasztory METEORA - jedna z największych atrakcji
turystycznych Grecji kontynentalnej. Spektakularnie położone na szczytach skał Meteorów i wpisane na listę UNESCO. Skały osiągające wysokość do 540 m. n.p.m. są drugim po
Górze Athos ośrodkiem monastycyzmu i prawosławia w Grecji. Pierwsze osady religijne osiedliły się na skałach pod koniec X w., natomiast najstarszy klasztor pochodzi z początków
XIV w. W programie zwiedzanie 2 klasztorów. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
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7. DZIEŃ. METSOVO - JOANNINA (trasa ok. 230 km): Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez uroczą górską wioskę METSOVO do stolicy Epiru - JOANNINY, nad brzegiem
jeziora Pamvo da. Na przestrzeni wieków miasto zmieniało przynależność państwową, co widoczne jest w zróżnicowanej architekturze. Spacer po centrum. Przejazd do portu i
przeprawa promowa na Korfu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ.: Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od godzin wylotu). Transfer na lotnisko i bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o wypoczynek:
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, transfer do wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA: 7 noclegów w hotelach***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazd autokarem • opieka pilota •
ubezpieczenie KL i NW
UWAGI: Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalny przewodnik, degustacje, bilety promowe, audio guide: ok. 125 EUR.Obowiązkowy podatek
turystyczny (płatny na miejscu w hotelu w Grecji): 0,5-4 EUR/dzień/pokój/zależnie od kategoryzacji hotelu.Opłaty fakultatywne: rejs Meganisi-Skorpios-Madouri: ok. 45 EUR.Ze
względów organizacyjnych kolejność zwiedzania może ulec zmianie.Przy zakładaniu rezerwacji wymagane jest podanie danych paszportowych lub z dowodu osobistego. Informacje te
są niezbędne przy zakupie biletów na prom Korfu-Igumenitsa-Korfu.Podczas zwiedzania Meteorów wymagany jest odpowiedni strój: zakryte ramiona i kolana.
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