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Lefkada, Meteory i 

Tesaloniki 

Lefkada, bajeczna wyspa na zachodnim 

wybrzeżu Grecji na Morzu Jońskim. Jedna z dwóch wysp greckich połączonych mostami i dzięki temu 
możemy się dostać na nią drogą lądową. Tutaj się łączy niesamowita biel klifów i plaż z zielenią 
przyrody, błękitem nieba i magicznym lazurowym morzem.  

Dzień I  10/09/2021 

Wyjazd z Krakowa. Przyjazd do hotelu w Serbii. Obiadokolacja.  

Dzień II  11/09/2021 

Śniadanie. Przejazd do Kalambaki. Zakwaterowanie w hotelu w Kalambace. Obiadokolacja. 

Dzień III  12/09/2021 

Śniadanie. Zwiedzanie METEORÓW, wiszących klasztorów. Niesamowite dzieła sztuki - klasztory 

zawieszone między niebem, a ziemią w których toczy się życie religijne - mnisi udostępnili je dla 

zwiedzających. Zwiedzanie pracowni pisania ikon. Przejazd do Lefkady. Zakwaterowanie w hotelu. 

Obiadokolacja. 

Dzień IV – VII 13-16/09/2021 

Wypoczynek na Lefkadzie – spacery, kąpiele w morzu i basenie, plażowanie 
(min. Plaża Porto Katsiki, Pefkoulia). 
Spacer po stolicy wyspy – spacerując labiryntem uliczek zbudowanych w 
stylu weneckim poznamy śródziemnomorską archiktekturę budynków 
pomalowanych w pastelowe kolory komponujące się we wspaniałe obrazy 
z wielokolorowymi kwiatami doniczkowymi. Zobaczymy Park Poetów z 
popiersiami poetów, idąc dalej dojdziemy do „Mostu westchnień” również 
zwanego „Mostem zakochanych” po którym obowiązkowo należy przejść. 

W pobliżu znajdziemy wiele sklepików, lodziarni, tawern i oczywiście 
wszechobecnych kafejek. Tutaj znajdziemy wszystkie fantastyczne greckie 
produkty. 
Wycieczka dookoła Lefkady – po śniadaniu przejazd na jedną z 10-ciu 
najpiekniejszych plaż Grecji, Porto Katsiki. Plażowanie i kąpiel w lazurowych 
wodach Morza Jońskiego. Przejazd do Nidri, największej turystycznej 
miejscowości Lefkady. Czas wolny. Powrót do hotelu.  
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: 

 Rejs na Kefalonię i Itakę oraz opłynięcie wyspy rodziny Onasis – Skorpion (30€/os.) 

 Wizyta w winnicy z degustacją wina – (15€/os.) 

 Wycieczka do wodospadów – 10€/os.) 
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Dzień VIII 17/09/2021 

Śniadanie.  Wyjazd do Tesalonik. Zwiedzanie miasta zbudowanego w 315 r p.n.e. przez  Kasandra, 

nazwanego na cześć siostry Aleksandra Macedońskiego. Wczesnochrześcijańskie i bizantyjskie zabytki 

w Thessalonikach zosatły zapisane jako jedno z 18 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Grecji. 

Miasto przez wieki było ważnym miejscem kulturowym, gospdarczym i 

militarnym. Za czasów rzymskich jedna z czterech stolic cesarstwa, a w 

latach 1941-44 zwane przez żydów „Drugą Jerozolimą”. Zobaczymy Łuk 

Galeriusza zbudowany dla uczczenia zwycięstwa nad Persami,  Białą 

Wieżę wybudowaną na polecenie osmańskiego sułtana Sulejmana 

Wspaniałego, symbolu miasta w której obecnie znajduje się Muzeum kultury bizantńskiej. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

Dzień IX 18/09/2021 

Śniadanie.  Wyjazd do Krakowa. 

Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. 
 
Cena za osobę w pokoju dwuosobowym z HB w hotelu: 

 400€ + 800zł   w hotelu 4**** (na Lefkadzie hotel Ionion Star – 5nocy) 

 350€ + 800zł   w hotelu 3***  (na Lefkadzie hotel Lefkas – 5nocy) 

Cena zawiera: 

  5 noclegów w hotelach 3*** lub 4**** ze śniadaniem i obiadokolacją, WiFi, klimatyzacją (na Lefkadzie) 

 1 nocleg w hotelu 3*** lub 4**** ze śniadaniem i obiadokolacją, WiFi, klimatyzacją (w Tesalonikach lub 
okolicy) 

 1 nocleg w hotelu 3*** lub 4**** ze śniadaniem i obiadokolacją, WiFi, klimatyzacją (w Kalambace lub 
okolicy) 

 1 nocleg tranzytowy w Serbii 

 Objazd po wyspie autokarem 

 Transfery autokarem wg programu 

 Ubezpieczenie OC, NNW 

 Opiekę pilota 

Cena nie zawiera:  

 Podatku hotelowego 1,5€ w hotelu 3**** i 3€ w hotelu 4**** za pokój za noc, płatnego na miejscu 

 Rejs na Kefalonię i Itakę oraz opłynięcie wyspy rodziny Onasis – Skorpion (30€/os.) 

 Wizyta w winnicy z degustacją wina – (15€/os.) 

 Wycieczka do wodospadów – 10€/os.). 

 Bilety wstępu i opłaty za przewodników lokalnych – 30€/os. 

 Wieczór grecki – 30€/os. 

 Testów na obecność Covid-19 
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