OBJAZDOWA WYPRAWA KRAJOZNAWCZA PRZEZ PAŃSTWA EUROPY
ŚRODKOWEJ z docelową GRECJĄ – 2015
27.07.2015 – wyjazd z Kraśnika o 21.00
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię.
28.07.2015 – zwiedzanie Belgradu: twierdza na Kalemegdanie pamiętająca czasy rzymskie,
bastion Kula Nabojsa, na wzgórzu Avala (511 m) Pomnik Nieznanego Żołnierza z I wojny
swiatowej – mauzoleum wspierane przez * kariatyd wyk. przez Ivana Mestrowica w 1938 r.,
wieża telewizyjna (150 m) z kawiarnią, bazylika św. Sawy, cerkiew św. Petki z cudownym
źródełkiem, meczet Bajrakli, pałac księżnej Ljubicy.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu
29.07.2015 – śniadanie, przejazd do Sofii – stolica Bułgarii, zwiedzanie centrum miasta:
Cerkiew Aleksandra Newskiego, świątynia Haga Sofia zb. W VIw. Za panowania Justyniana
I, Ogród Lekarzy z piramidą kamienną ku czci 528 lekarzy i sanitariuszy armii rosyjskiej
poległych w wojnie 1877/78, (co drugie nazwisko ma polskie brzmienie), meczet Czernata
Dżamija z XVI w., cerkiew św. Jerzego z IV w. Dalsza jazda w kierunku Salonik miejsce
urodzenia Cyryla i Metodego w IX w. Zwiedzanie: bazylika św. Dimitriusza, Luk Triumfalny
Galeriusza, Rotunda rzymska, Biała Wieża – Muzeum Bizantyjskie, Hagia Sophia –
wzorowana na bazylice z Konstatynopola. Pomnik Aleksandra Wielkiego, plażowanie.
Obiadokolacja i nocleg w Olimpia Beach na wybrzeżu Morza Egejskiego.
30.07.2015 – śniadanie, plażowanie, przejazd do Litochoro.
Obiadokolacja i nocleg w Olimpia Beach.
31.07.2015 – śniadanie, przejazd przez Lamie, postój w Termopilach, gdzie odbyła się słynna
bitwa między Grekami pod wodzą Leonidasa, a Persami dowodzonymi przez Kserksesa –
Pomnik Leonidasa. Dalej przejazd mostem przez Kanał Koryncki do Starożytnego Koryntu z
rzymską agorą, świątynią Apollina, mównicą, z której wygłaszał kazania św. Paweł. Przejazd
do hotelu w Tolo nad Zatoką Argolidzką z piękna piaszczystą plażą, plażowanie.
Obiadokolacja i nocleg w Tolo.
01.08.2015 – śniadanie, przejazd do Epidauros z najlepiej zachowanym teatrem antycznym z
niezwykłą akustyką oraz sanktuarium boga sztuki lekarskiej Asklepiosa. Zwiedzanie Myken –
muzeum, Brama Lwia z XIII w. p.n.e., cytadela, skarbiec Atreusza zwany grobem
Agamemnona. Przejazd do nafplion – pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspaniałymi
weneckimi fortyfikacjami, spacer po starówce na Plac Syntagma, plażowanie.
Obiadokolacja i nocleg w Tolo.
02.08.2015 – śniadanie, przejazd do Aten – zwiedzanie: Wzgórze Akropolu z Panteonem,
Erechtejonem i monumentalnymi Popylejami, muzeum Akropolu oraz Odeon Herodosa,
Attyka i Teatr Dionizosa, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Luk Hadriana, Stadion Olimpijski,
Plac Konstytucji ze zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Narodowe muzeum
Archeologiczne.
Obiadokolacja i nocleg w Kalambace położonej u stóp Meteorów.

03.08.2015 – śniadanie. Zwiedzanie wiszących klasztorów Meteora, wizyta w wytwórni ikon
bizantyjskich. Przejazd w kierunku Macedonii i stolicy Skopje. W Skopje urodziła się Matka
Teresa od Dzieciątka Jezus, założyciela zgromadzenia Misjonarek Miłosierdzia, laureatka
pokojowej nagrody Nobla w 1979 r., beatyfikowana przez Jana pawła II w 2003 r. – muzeum
i jej pomnik, kamienny most na Wardarze zb. na polecenie sułtana Mahmeda III w XV w.,
Plac Macedonia z pomnikiem Aleksandra Wielkiego 22 m wys. wystawiony w 2011 r.,
pomnik Justyniana I, replika paryskiego Łuku Triumfalnego, meczet sułtana Murada obok
wieża zegarowa ( najstarszy), meczet Mustafa Paszy – największy na wzgórzu, starożytna
twierdza w Kalc, cerkiew św. Spasa ( Zbawiciela) z pięknym ikonostasem.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
04.08.2015 – śniadanie, przejazd przez nisz, miejsce urodzenia Konstantyna Wielkiego. Przez
Belgrad przejazd do Smerdereva – ruin twierdzy wyb. w 1430 r. dla obrony przed Turkami,
zniszczonej podczas I i II wojny światowej. W 1443 r. przebywał tu król Władysław III
Warneńczyk wspierając w walce z Turkami południowych Słowian, był gościem władcy
Serbii Jerzego Bronkovica.
Dalszy przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację. Obiadokolacja po trasie.
05.08.2015 – przyjazd do Kraśnika w godz. rannych.

Cena 1399 zł. + 80 euro
Do wyjazdu niezbędny jest paszport, ważny jeszcze przez 6 miesięcy od daty
zakończenia imprezy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Mile widziani młodzieżowi przewodnicy, gwarantowane nagrody. Sprawdzian zdobytej
wiedzy w formie krzyżówki, dla najlepszych nagrody.
Korzyść edukacyjna ogromna, wzbogacenie wiedzy historycznej, geograficznej,
przyrodniczej, archeologicznej, itp. Czynny odpoczynek z plażowaniem, integracja
krajoznawców z powiatu kraśnickiego.
Irena Kałwa tel. 81 825 54 24, 602 258 363, Elżbieta Rudzińska te. 888 509 128
Zaliczkę w wysokości 300 zł należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Cena zawiera:






przejazd komfortowym autokarem firmy APPIA
ubezpieczenie NNW i KL
opiekę pilota i przewodnika
7 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 7 śniadań, 8 obiadokolacji
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( Saloniki, Korynt, Epidauros, Mykeny,
Ateny, Meteory).

