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Samolotowa pielgrzymka 

do Grecji – szlakiem św. 

Pawła  
Ateny – Osios Loukas –Meteory – Wąwóz Tembi – 

Saloniki – Filippi –  Kavala – Veria –   Termopile – 

Delfy – Nafplion – Mykeny – Epidaurus – Korynt 

 

 

DZIEŃ 1 

Ateny 

Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Przelot na trasie Warszawa – Ateny, na pokładzie 

samolotu gorący posiłek. Po przylocie przejazd na obiadokolację i nocleg do Aten. 

 

DZIEŃ 2 

Ateny 

Po śniadaniu zwiedzanie najważniejszych zabytków Aten: 

Akropol z Partenonem, Erechtejonem i Propylejami, Agora 

Grecka, Forum Romanum, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, 

Aeropag – miejsce związane ze św. Pawłem. Podczas objazdu 

miasta będziemy mogli podziwiać teatralną zmianę warty pod  

Parlamentem oraz neoklasycystyczna zabudowę starówki.Msza 

św. w Katedrze Zwiastowania Matki Bożej.  Przejazd na Płw. 

Peloponez, po drodze postój przy Kanale Korynckim. 

Obiadokolacja i nocleg w Tolo. 

. 

DZIEŃ 3 

Epidauros, Korynt, Mykey,. Nafplio 

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Argolidy, zwiedzanie antycznego teatru w 

Epidauros, Koryntu ze świątynią Apollina i bema z której do Koryntian 

przemawiał św. Paweł, następnie przejazd do Myken i zwiedzanie cytadeli 

mykenskiej i grobu Agamemnona. Popołudniu postój i spacer po weneckim 

mieście Nafplionie – msza św. w kościele. Późnym popołudniem powrót do 

hotelu nad morzem; obiadokolacja i nocleg w Tolo. 

 

DZIEŃ 4 

Śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 5 

Śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 6 

Delfy, Osios Loukas                                                                                        

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Delf - jednego z najważniejszych 

miejsc dla starożytnych Greków : sanktuarium Apollina z dorycka 

świątynią, gimnazjon gdzie trenowali sportowcy przed Igrzyskami 

Pytyjskimi oraz Marmarie z jednym ze 100 cudów architektury świata 

starożytnych – Tolosem. Przejazd do Osios Loukas: klasztor 

błogosławionego Łukasza (XI-XII w. – jeden z najlepiej zachowanych 

klasztorów w Grecji). Dalszy przejazd do Kalambaki na obiadokolację i 

nocleg.  
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DZIEŃ 7 

Meteory, Veria 

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie słynnych Meteorów - zwiedzanie 

klasztorów usytuowanych na szczytach skalnych. Wizyta w 2 monastyrach: 

męskim oraz żeńskim. Zwiedzimy wnętrza cerkwii z doskonale zachowanymi 

bizantyjskimi freskami, ikonami, ikonostasami. W lokalnym muzeum 

zobaczymy sprzęt gospodarstwa domowego, bogate krucyfiksy, ręcznie 

pisane ewangelie oraz szaty liturgiczne – wszystkie te rzeczy wyrabiane przez 

mnichów ascetów mieszkających pomiędzy skałami. Przejazd do Verii 

(starożytna Berea), miejsce upamiętniające pobyt Św. Pawła. Zakwaterowanie 

w hotelu w okolicach Thessalonik. Obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 8 

Theassaloniki, Kavalia, Filipia 

Po śniadaniu zwiedzanie Thessalonik: Biała Wieża, Kościół Św. Dimitirosa. Przejazd do Kavalii 

(Neapolis) miasta portowego, do którego św. Paweł przypłynął podczas swojej pierwszej, misyjnej 

podróży do Grecji. Dalszy przejazd do Filipii (od której Św. Paweł rozpoczął  w 49 r. swą misję w 

Europie). W Filippi św. Paweł ochrzcił pierwszą osobę na kontynencie europejskim - św. Lidię, Msza św. 

Zwiedzanie ruin starożytnego miasta i więzienia, w którym przetrzymywano św. Pawła. Powrót do hotelu 

na obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 10  

Dolina Tembi, Termopile, Ateny 

Po śniadaniu wyjazd na południe. Przejazd przez Dolinę Tembi i postój przy sanktuarium Św. Paraskiewi 

– patronki osób niewidomych i niedowidzących. Następnie kierujemy się dalej na południe. Postój w 

Termopilach – pomnik Spartan. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w Atenach. Wieczorny spacer po 

Place – niegdyś dzielnicy rzemieślniczej a dzisiaj rozrywkowo – handlowej, nad która króluje 

podświetlony nocą Akropol. Nocleg 

 

DZIEŃ 11 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Atenach;  przelot na trasie Ateny – Warszawa, ciepły posiłek w 

samolocie. Zakończenie pielgrzymki na lotnisku im. Chopina w Warszawie 

 

CENA:  

Na zapytanie 

 

ŚWIADCZENIA: 

- przelot na trasie Warszawa – Ateny 

- przelot na trasie Ateny – Warszawa  

- przejazd autokarem turystycznym wysokiej klasy z WC, DVD, barkiem i klimatyzacją po stronie Grecji 

- 9 noclegów w hotelach *** i **** (pokoje 2-, 3-osobowe )  

- 9 obiadokolacji i 9 śniadań 

- opieka pilota wycieczek zagranicznych po stronie Grecji 

- ubezpieczenie NNW i KL 

 

UWAGI - Cena nie zawiera:  

- biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, parkingów  – 95 euro  

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 

- napoi do obiadokolacji 
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