
INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
TRANSPORT 

 
Przejazd na trasie Polska-Grecja odbywa się komfortowym autokarem firmy SINDBAD. W czasie drogi 
planowane są postoje z przerwą na ciepły posiłek oraz suchy prowiant. Wyjazd w godzinach 
porannych, powrót w godzinach popołudniowo-wieczornych. 
 

 
ZAKWATEROWANIE 

 
HOTEL SAN PANTELEIMON położony jest przy plaży, w miejscowości turystycznej Platamonas                         
w regionie Riwiery Olimpijskiej. 

 
Hotel położony jest przy piaszczystej plaży w pięknym ogrodzie, posiadający oświetlony basen. 

Wszystkie pokoje są przytulnie urządzone, posiadają łazienkę, telewizję, klimatyzację, balkon. 
 
Hotel zapewnia wyżywienie w formie trzech posiłków – bufetu.  
 
Dane kontaktowe: Hotel San Panteleimon 
Paralia Panteleimonos, Paralia Neou Panteleimona 600 65, Grecja 
 +30 2352 041195 
 http://sanpanteleimon.gr/  
 

 
DO ZABRANIA:  

 DOWÓD lub PASZPORT!  

 Kserokopia dowodu lub paszportu 
 

 Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 
 

 Leki przyjmowane na stałe wraz z opisem ich przyjmowania   

 Ręczniki plażowe (stroje kąpielowe) 
 

 Kremy z filtrem i ochrona przed słońcem 

 Odpowiedni do pracy ubiór oraz obuwie (np. elegancka biała bluzka, spódnica/spodnie itp)  

 

PROGRAM KULTURALNY 
 
W zależności od warunków pogodowych w ramach programu kulturalnego planowane są dwie 
wycieczki całodniowe oraz wycieczki półdniowe. 
 
 
METEORY  
 
Jeden z niezwykłych cudów natury- masyw skał z piaskowca jest 
jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Skały tworzą 
„kamienny las”, a na szczytach ostaoców skalnych, wznoszących 
się ku niebu na wysokośd 600 m. n.p.m., powstawały najpierw 
pustelnie, później imponujące klasztory. W okresie świetności było 
ich 20, ale obecnie możemy podziwiad w pełnej krasie jedynie 6. 
Meteory zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 

http://sanpanteleimon.gr/


SALONIKI 

 
Drugie, co do wielkości miasto w Grecji. Założone ok. 315 p.n.e. 
przez króla Macedooczyków - Kassandra i nazwane na cześd 
jego żony, Saloniki, siostry Aleksandra Wielkiego. Można tu 
podziwiad wiele wspaniałych zabytków, m.in. Białą Wieżę 
uważaną za symbol miasta.  
 
 
 
 
STARY PANTELEIMON  
 

200-letnia wioska jedna z najpiękniejszych górskich osad w 
północnej Grecji. Stary Panteleimon słynie ze swojej oryginalnej 
architektury, kamiennych domów i tradycyjnych tawern. 
Znajdują się tu również m.in. liczne sklepy z pamiątkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAMONAS 

 
Nadmorska miejscowośd z XII-wieczną fortecą na wzgórzu, z   
której rozciąga się wspaniały widok na morze. To tradycyjna 
 
wioska otoczona jest gajami oliwnymi, które wprowadzają 

prawdziwy grecki klimat. W twierdzy corocznie odbywa się 

międzynarodowy Festiwal Olimpu.  
 
 

 
LITOCHORO 

 
Miasto położone na wysokości ok. 300 m n.p.m., u stóp góry Olimp, ze 

wspaniałym widokiem na okolicę. Litochoro ma tradycyjną 

macedooską architekturę, otacza je park narodowy góry Olimp. 



PRZYDATNE SŁOWA I ZWROTY W JĘZYKU GRECKIM 

 
 Tak – Ναι – (ne) 
 Nie – Όχι – (ochi) 
 Proszę – Παρακαλώ – (parakalo) 
 Dziękuję – Ευχαριςτώ – (efcharisto) 
 Przepraszam – Συγγνώμη – (signomi) 
 Cześd! – Γειάςου ! – (Ja su! ) 
 Dzieo dobry – Καλημέρα – (Kalimera) 
 Dobry wieczór – Καληςπέρα – (Kalispera) 
 Dobranoc – Καληνφχτα – (Kalinichta) 
 Mam na imię… – Μελένε… – (Me lene…) 
 Która godzina? – Τιώρα είναι? – (Ti ora ine?) 
 Ile kosztuje? – Πόςοκάνει? – (Poso kani?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 
 Czas w Grecji różni się o godzinę od czasu obowiązującego w Polsce. Przestawiamy zegarki 

o godzinę do przodu. CZAS POLSKI + 1 GODZINA = CZAS GRECKI 
 

 Sjesta w Grecji obowiązuje od godziny 14.30 do 17.30; większośd sklepów, biur, 
kantorów jest w tym czasie zamknięta 

 

 Znaczki na karty pocztowe, listy do Polski i do wszystkich krajów Europy kosztują 0,75 
Euro. Skrzynki pocztowe żółte z niebieskim napisem EΛTA  

 Ważne telefony: karetki pogotowia 166, dyżurujące szpitale, apteki, lekarze: 14944, policja: 
 

100, Europejski nr dot. sytuacji nagłych: 112, straż pożarna: 199, informacje o środkach 
transportu miejskiego (bieżący rozkład jazdy, informacje o strajkach): 11185 

 


