www.viatravel.pl
Ateny i Korynt ze św. Pawłem
22-25.11.2018

1 DZIEŃ : KATOWICE – ATENY
8:00 Zbiórka. Przejazd na lotnisko Katowice-Pyrzowice. Msza Św., w kaplicy lotniska. 11.25 do 14.50
przelot do Aten.
Przejazd do centrum Aten (metrem) i zakwaterowanie w hotelu : uroczysta zmiana warty pod Grobem
Nieznanego Żołnierza, Parlament. Spacer po ogrodach królewskich, Kalimarmaro, Olympion oraz Łuk
Hadriana. Obiadokolacja w restauracji w centrum Aten.
Powrót do hotelu i nocleg.
2 DZIEŃ: ATENY
Śniadanie, Msza św. Zwiedzanie: wzgórze Akropolu, Aeropag, na którym św.Paweł głosił Ewangelie
Ateńczykom, Agora grecka wraz z świątynią Hefajstosa, Stoa Attalosa, Keramejkos, Biblioteka Hadriana,
Agora Rzymska wraz z Różą Wiatrów. Czas wolny. Cerkiew prawosławna katedralna Zwiastowania Matki
Bożej oraz kościół Panaghia Kapnikaréa – jeden z najstarszych zachowanych w Atenach.“Ateńska Trylogia”:
Biblioteka Narodowa, Uniwersytet oraz Akademia. Obiadokolacja w restauracji Przejazd do hotelu, nocleg.
3 DZIEŃ: ATENY
Śniadanie. Msza św. Wyjazd do Koryntu w którym św. Paweł głosił Ewangelie ok 1.5 roku. Możliwość
zorganizowania rejsu przez Kanał Koryncki. Powrót do Aten, zwiedzanie Muzeum Akropolu. Obiadokolacja
w restauracji i nocleg.
4 DZIEŃ: ATENY - KATOWICE
Śniadanie, Msza św. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko. 12.55 wylot 14.25 przylot do
Katowic.Przejazd autokarem do Strumienia.
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Cena : 770 zł + 170 Euro
Cena obejmuje:


przelot samolotem na trasie Katowice-Ateny-Katowice



jeden bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg oraz mały
bagaż podręczny o wymiarach 35x20x20cm np.torebka lub mały plecak



ubezpieczenie KL i NNW



3 noclegi w hotelu w Atenach w pokojach dwuosobowych z łazienkami



wyżywienie HB ( 3 śniadania w formie bufetu i 3 obiadokolacje w restauracji)



opieka pilota-przewodnika



transfer na lotnisko w Katowicach

Cena nie obejmuje:


dodatkowych bagaży



biletów na komunikację miejską w Atenach ok 25 euro



biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 25 euro (Akropol, Agora Grecka, Muzeum Akropolu)

Zabronione jest przewożenie:


substancji płynnych w objętości większej niż 100 ml (napoje, perfumy, kremy, pianki, pasty, itp).
Wszystkie kosmetyki muszą być spakowane w przeźroczystą kosmetyczkę lub przeźroczysty
woreczek)
ostrych narzędzi (noży, scyzoryków, nożyczek, metalowych pilników do paznokci, itp)

UWAGA!
1.

Młodzież posiadająca przy sobie ważną legitymację szkolną zwyczajowo korzysta z

darmowego wejścia na teren wykopalisk archeologicznych na terenie Grecji. Nie dotyczy studentów.

Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości min. 770 zł/os oraz podanie następujących danych:
imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, adres, nr telefonu kontaktowego, nr i dokładną datę ważności
(dzień, miesiąc, rok) dowodu osobistego lub paszportu, z kórym pasażer będzie podróżował.
Pozostała kwota w euro płatna do dnia 22.10.2018r.
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