GRECJA

19.06. – 02.07.2016

Bydgoszcz-Słowacja-Węgry-Nowy Sad w Serbii-Macedonia-Grecja: Meteora,
na Peloponezie (Tolo, Mykeny, Epidauros, Naplio, Githio, Vathia, Przylądek
Matapan-Tenaro, Monemvasia, Kanał Koryncki), Ateny,
Riwiera Olimpijska (Platamon-Leptokatia)-Skopje-Budapeszt-Bydgoszcz
XVIII Wyprawa - program szczegółowy_____________________
1 dzień-19.06.(niedziela) Wyjazd z Bydgoszczy wieczorem (Zespół Szkół Plastycznych).
2 dzień-20.06.(poniedziałek) Przejazd nocny do Nowego Sadu nad Dunajem w Serbii przez Słowację, Węgry.
Spacer po malowniczej starówce.
1 nocleg w Nowym Sadzie/ hostel lub pensjonat
3 dzień-21.06.(wtorek) Przejazd do Grecji przez Macedonię. 1 nocleg w Kalambace, na campingu u podnóża
skał Meteora.
4 dzień-22.06.(środa) Wycieczka do wiszących klasztorów Meteora, wstęp i zwiedzanie jednego z sześciu
czynnych średniowiecznych klasztorów (Mega Meteoron, zał. w 1336 roku, piękne freski i widoki na okolicę).
Odwiedziny w pracowni wyrobu ikon bizantyjskich (zakupy). Przejazd przez góry Pindos, wzdłuż Zat.Korynckiej
na półwysep Peloponez do Tolo nad Morze Egejskie.
2 noclegi na campingu w Tolo
5 dzień-23.06.(czwartek) Tolo (wypoczynek nad morzem – plaża piaszczysta w malowniczej zatoce).
Wieczorem spacer po miasteczku Tolo wzdłuż morza.
6 dzień-24.06.(piątek) Zwiedzanie Argolidy (Mykeny, Epidauros, Naplion) gdzie znajdują się najstarsze zabytki
kultury greckiej z okresu mykeńskiego - sięgającego II tysiąclecia p.n.e.
-Wizyta w starożytnych Mykenach skąd pochodził przywódca Greków w wojnie trojańskiej – Agamemnon.
Tu zobaczymy grobowiec Agamemnona z XIIIw. p.n.e. oraz ruiny cytadeli z Lwią Bramą, kompleksem pałacowym,
z kilkumetrowej grubości murami cyklopowymi.
-W Epidauros znajduje się ogromne sanktuarium ku czci boga medycyny Asklepiosa z największym z zachowanych
do dzisiejszych czasów teatrem z IV w. p.n.e. o niebywałej akustyce oraz antycznym stadionem.
-Spacer po malowniczym, romantycznym, weneckim miasteczku Naplion, pierwszej stolicy niepodległej Grecji
w latach 1829-1834.
-Przejazd na południe Peloponezu przez Spartę do Githio.
3 noclegi na campingu w Githio
7 dzień-25.06.(sobota) Githio (wypoczynek nad morzem).
8 dzień-26.06.(niedziela) Przejazd na Przylądek Matapan-Tenaro, najdalej na południe wysunięty punkt Grecji
kontynentalnej. Wędrówka ok.4 km do samotnej latarni morskiej. Kąpiel w jednej z zatoczek. Po drodze wieże
mieszkalne Półwyspu Mani (przystanek na punkcie widokowym w miejscowości Vathia (domy wieże).
Na trasie niepowtarzalne i niezapomniane widoki Matapanu.
9 dzień-27.06.(poniedziałek) Przejazd z Githio do Monemvasii, bizantyjskiego miasta położonego u podnóża
skały nazywanej greckim Gibraltarem. Poznanie Dolnego Miasta, które leży na wyspie połączonej groblą z lądem.
Podejście do Górnego Miasta (kościół Agia Sofia).
Na trasie do Aten postój nad Kanałem Korynckim łączącym Morze Jońskie z Egejskim, oddzielającym Peloponez
od Półwyspu Bałkańskiego. Przejazd na camping w pobliżu Aten – 1 nocleg
10 dzień-28.06.(wtorek) Przed południem Ateny-zwiedzanie z przewodnikiem: Akropol, Agora, Plaka, zmiana
warty przed Parlamentem. Po południu przejazd na Riwierę Olimpijską przez Termopile (postój przy pomniku
Leonidasa).
2 noclegi na campingu w Platamonie
11 dzień-29.06. (środa) Platamon - wypoczynek nad morzem, spacer na punkt widokowy przy twierdzy
Platamon, zakupy w Leptokarii.
12 dzień-30.06.(czwartek) Przejazd z Riwiery Olimpijskiej pod masywem Olimpu do Skopje, stolicy Macedonii.
Zwiedzanie z przewodnikiem Starego i Nowego Miasta.
1 nocleg w Skopje/ hostel lub pensjonat
13 dzień-01.07.(piątek) Przejazd ze Skopje przez Serbię do Budapesztu (wieczorem zwiedzanie
z przewodnikiem i rejs statkiem po Dunaju).
1 nocleg na campingu w Budapeszcie
14 dzień-02.07.(sobota) Przejazd Budapeszt-Słowacja-Bydgoszcz (powrót późnym wieczorem w sobotę).

