CITY BREAK: ATENY 5 dni
Ateny to kolebka naszej kultury, to starożytne wykopaliska o bezcennym znaczeniu i mityczne krainy, z
których pochodzili bogowie. To także grecka radość życia i wspaniałe jedzenie, na czele ze słynną grecką
sałatką!

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Aten. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Aten - w programie m.in.


Najważniejsze greckie zabytki starożytności: Wzgórze Akropolu ze świątynią Ateny Partenos, Propylejami, Świątynią Ateny
Nike oraz Erechtejonem; antyczna Agora – dawne miejsce spotkań; Teatr Dionizosa, gdzie swoje sztuki wystawiali m.in.
Sofokles i Eurypides oraz gdzie miała miejsce premiera Antygony
 Nowoczesne Muzeum Akropolu prezentujące bezcenne starożytne skarby
 Centralna część miasta – Parlament i zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ośmiokątna Wieża Wiatrów,
świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana oraz Stadion Kali Marmaro, gdzie odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska
olimpijskie
 Ogrody Królewskie z pawilonem, w którym w 2004 r. Polska podpisała akces do Unii Europejskiej
 Wjazd kolejką na Wzgórze Likavitos – najwyższe z ateńskich wzgórz, z którego roztacza się piękny widok na miasto, biały
kościółek Agios Georgios, kosmopolityczna dzielnica Kolonaki z licznymi butikami i restauracjami
 Spacer przez biało-niebieską dzielnicę Anafiotika, która przypomina najpiękniejsze miasteczka na greckich wyspach
 Plaka – rozrywkowa dzielnica miasta, tętniąca życiem zarówno w dzień, jak i w nocy
 Urokliwa dzielnica Psiri, pełna knajpek i sklepików
 Dzielnica Eksarchia, gdzie znajdują się neoklasycystyczne gmachy Akademii Ateńskiej, Uniwersytetu Ateńskiego i Biblioteki
Narodowej
 Monastiraki – tętniący życiem ateński bazar, znajdujący się tuż obok stanowisk archeologicznych
 Dla chętnych wieczór grecki – kolacja z muzyką i pokazem greckich tańców (ok. 35 €, przy grupie min. 10 osób)
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania greckich specjałów kulinarnych, np. szaszłyczków souvlaki i greckiego
gyrosu z sałatką choriatiki, słynnej moussaki – zapiekanego bakłażana, aromatycznej pieczonej jagnięciny oraz piekielnie
mocnej, podawanej na zimno kawy frappe
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Atenach to ok. 15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji Uczestników lub wyjazd tramwajem jadącym wzdłuż wybrzeża na Riwierę Ateńską,
w okolice Glyfady (ok. 4 € w 2 strony), gdzie będzie czas na plażowanie i odpoczynek nad morzem.
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3* położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum Aten, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele
oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu
PRZYKŁADOWY HOTEL:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:










Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-osobowe z łazienkami
4 śniadania
Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)
Gwarancja niezmienności ceny

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to 70-90 € (w zależności od wielkości grupy) - kwota ta
obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas realizacji programu zwiedzania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz
z kosztami ich rezerwacji (Akropol, Muzeum Akropolu, wjazd na wzgórze Likavitos) oraz lokalnych przewodników.
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości 2-3 €/os/noc.
Opcje dla chętnych (wieczór grecki, wyjazd na Riwierę Ateńską) są dodatkowo płatne.

INFORMACJE DODATKOWE:



Dopłata za pokój 1-osobowy +380 zł (nie ma możliwości dokwaterowania!)
Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -120 zł

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza
operująca na danej trasie – szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie
mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do
paznokci, nożyczki, itp.).

REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE: Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair,
nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość
wykupienia gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc) lub wyboru miejsc w opcji standard oraz
premium (z większą przestrzenią na nogi) – szczegóły na www.matimpex.pl

WAŻNE INFORMACJE:



Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy
po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym)
Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Atenach po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer lotniskowy
może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy





Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską
W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety śniadaniowe
Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy
zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP). Istnieje również możliwość skorzystania z opcji
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Szczegółowe warunki wszystkich
wariantów ubezpieczenia znajdziecie na www.matimpex.pl.

TERMINY I CENY: Cennik wraz z terminami znajdziesz na www.matimpex.pl

