
 

GRECJA   KONTYNENTALNA 

Śladami Św. Pawła 

Pielgrzymka samolotowo – autokarowa, wyżywienie pełne 

 

1 DZIEŃ:  WARSZAWA – ATENY 

Przelot na trasie: Warszawa – Ateny.  
 

2 DZIEŃ:  ATENY 

Katolicka Katedra św. Dionizego Areopagity. Muzeum Archeologiczne. Zwiedzanie 

najstarszej części miasta (Akropol, Agora, Areopag) i współczesnego miasta. 
 

3 DZIEŃ:  ATENY – KORYNT – MYKENY – EPIDAUROS – ATENY 

Kanał Koryncki, Korynt (pozostałości starożytnego miasta z czasów św. Pawła), Mykeny 

(starożytna twierdza i „Grób Agamemnona”), Epidauros (wspaniale zachowany teatr, 

muzeum archeologiczne), Kenchry (fragment portu). Wieczór w Atenach: dzielnica 

Plaka – folklor grecki. 
 

4 DZIEŃ:  HYDRA – POROS – EGINA 

Całodzienny rejs po wyspach Zatoki Sarońskiej: Hydra, Poros, Egina. 
 

5 DZIEŃ:  ATENY – OSSIOS LOUKAS – DELFY – KALAMBAKA 

Ossios Loukas - klasztor bizantyjski. Delfy - pogańskie sanktuarium. 
 

6 DZIEŃ:  KALAMBAKA – METEORY – VERIA 

Meteory - „napowietrzne klasztory”. Veria (staroż. Berea): wzgórze św. Pawła; 

bizantyjskie świątynie miasta. 

 

7 DZIEŃ:  LIDIA – FILIPPI – KAVALA 

Apolonia, Amfipolis (Lew z Amfipolis), Lidia, Filippi (pozostałości starożytnego miasta 

z czasów św. Pawła, Via Egnatia, Agora, teatr), Kavala (staroż. Neapolis). 

 

8 DZIEŃ:  SALONIKI 

Saloniki: bazyliki Agia Sofia i Św. Demetriusza, Rotunda, Łuk Galeriusza, Muzeum 

Sztuki Bizantyjskiej. 
 
 

9 DZIEŃ:  SALONIKI – ATENY – WARSZAWA 

Przelot na trasie: Saloniki – Warszawa z przesiadką w Atenach. 

 

 



 

ZAPEWNIAMY: 

✔ przeloty samolotami AEGEAN AIRLINES 

✔ przejazdy klimatyzowanym autokarem 

✔ wyżywienie pełne śniadania w hotelach, 7 obiadów zgodnie z programem, 7 kolacji w hotelach, 1 w 

ramach wieczorku folklorystycznego w Atenach. Do obiadów i kolacji podawana jest woda. 

✔ noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe)  

✔ opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów oraz przewodników lokalnych  

✔ opłaty za świadczenia zwyczajowe 

✔ ubezpieczenie 

✔ opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

✔ opiekę pilota pielgrzymkowego 

✔ Msze św. 

 
 

TERMIN:  5 – 13 sierpień 2018 

KOSZT:  prosimy o maila na adres:   jakub_z2@wp.pl  

         
         
Opłata za pielgrzymkę może być regulowana na dwa sposoby: 

1. całość kwoty w złotych polskich. Ostateczna wpłata jest sumą kwoty podanej w złotych polskich 

oraz kwoty podanej w walucie, pomnożonej przez kurs sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA,  

z którego usług korzysta Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”, 

obowiązujący o godz. 9.00 rano w dniu dokonania pełnej wpłaty (między 50-tym a 35-tym dniem przed 

wyjazdem). 

Osoby wpłacające należność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym proszone są  

o kontakt telefoniczny z Biurem w dniu wpłaty w celu ustalenia właściwego kursu waluty oraz 

o przesłanie do biura kserokopii dowodu wpłaty.  
2. w złotych polskich i w walucie obcej (zgodnie z cenami podanymi na programie). 

Osoby wpłacające należność przelewem bankowym proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem 

w dniu wpłaty  w celu otrzymania nr konta walutowego. 

Kwota ostatecznej wpłaty jest pomniejszona o wpłaconą wcześniej przedpłatę /dotyczy punktu 1 i 2/. 

Termin rezygnacji bez ponoszenia kosztów wynosi 75 dni. Po upływie tego terminu stosuje się 

przepisy zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa”. 

 

PRZY ZAPISIE NALEŻY DOSTARCZYĆ: 

 wypełniony i podpisany formularz „Umowy – Zgłoszenia” oraz „Umowy Ubezpieczenia” 

 ksero paszportu lub nowego dowodu osobistego, z którym pielgrzym będzie przekraczał 

granicę: 

 paszport lub nowy dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 

z pielgrzymki 

 przedpłatę w wysokości 1000 zł. 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

BAGAŻ: właściwy do 23 kg i podręczny do 8 kg.  

STRÓJ: odpowiedni do sanktuariów i kościołów; wygodny, sportowy tzn. lekka kurtka lub sweter, wygodne 

buty, kostium kąpielowy, nakrycie głowy, parasol, okulary przeciwsłoneczne. Do klasztorów prawosławnych 

kobiety wchodzą w spódnicach, mężczyźni w długich spodniach.  

Księża powinni wziąć ze sobą alby i stuły. 

TEMPERATURA: 20
0
– 35

0
C 

ZDROWIE: Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia proszone są o zabranie odpowiednich lekarstw. 

 

Radzimy nie zabierać rzeczy zbędnych i wartościowych. Bez zaświadczenia bankowego można wywieźć z Polski 

waluty wymienialne do równowartości 10.000 EURO. 

 


