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KALIMERA
KIM JESTEŚMY

Mówią o nas, że organizujemy najlepsze wycieczki 
fakultatywne w Grecji ze świetną atmosferą 

i w przyjacielskim stylu. To prawda. Będąc ich bezpośrednim
organizatorem, a nie tylko pośrednikiem, doskonale

uzupełniamy ofertę touroperatorów. W pełni kształtujemy
programy naszych wycieczek i samodzielnie troszczymy się,

by zapewnić ich najwyższą jakość!
.

Magic Tours to jedyne takie biuro turystyczne w Grecji 
z polskim personelem i polskimi grupami zwiedzających.

Zatrudniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.
Posiadamy nowoczesną flotę. Gwarancją naszego

profesjonalizmu jest licencja wydana przez Greckie
Ministerstwo Turystyki i pełne ubezpieczenie. Na specjalne

życzenie możemy zorganizować wycieczki w językach:
angielskim, greckim, hebrajskim, włoskim.

 
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CENTRALA BIURA
Lomvardou 32
29-100 Zakynthos
Grecja

+48 607 501 965
+30 697 568 1621
zante@magictours.pl
www.magictours.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DOŚWIADCZENIE
Prawie dziesięcioletnie

doświadczenie, a co za tym
idzie znajomość rynku oraz

współpraca z szerokim
gronem Klientów pozwoliły

nam dostosować ofertę
naszej firmy do oczekiwań

odbiorców. Dzięki połączeniu
długoletniego doświadczenia

z zapleczem technicznym 
i wykwalifikowaną kadrą
mamy możliwość osiągać
stawiane sobie przez nas
cele, wciąż rozwijać firmę

wprowadzając nowe,
niecodzienne 

oraz innowacyjne pomysły.



Często mówimy, że Magic Tours jest mostem
łączącym Polskę i Grecję. Z moją żoną, Joanną,
mieszkamy w Grecji od kilkunastu lat.
Podobnie jak żółwie znaleźliśmy tu przyjazne
warunki do życia. Zwyczajów, niepisanych zasad
czy klimatu biznesowego tego kraju nie da się
jednak zrozumieć w trakcie jednego sezonu, roku
czy nawet pięciolecia. Życie przebiega tu zupełnie
inaczej niż w Polsce czy Europie Zachodniej.
Samo Zakynthos pamiętamy jeszcze sprzed
„polskiego boomu”. Od tamtej pory wiele się na
wyspie zmieniło, aczkolwiek pewne elementy –
Grecy, ich podejście do życia, priorytety i wartości
– pozostają takie same. Dzięki naszej
wrażliwości i mądrej miłości do ich kraju, Grecy
zaufali nam. My otworzyliśmy się na nich, a oni
na nas i niczym przyjaciół przyjęli do swojej
społeczności. Za to jesteśmy im bardzo
wdzięczni.
Bez tego obustronnego zaufania, tolerancji, a
także wzajemnego uczenia się i doświadczania
siebie nie byłoby tu ani nas, ani naszego dziecka
– Magic Tours. W pewnym momencie wraz z
Joanną zapragnęliśmy podzielić się tym
doświadczeniem i perspektywą z Polakami
wypoczywającymi w Grecji i tak powstał nasz
pomysł na życie tutaj. Wspomniany wcześniej
polsko-grecki most budujemy do dzisiaj.

Jak najbardziej. Każdy profesjonalny piłkarz
powinien wiedzieć i akceptować, że kariera
sportowa   wymaga wielu wyrzeczeń,
wytrwałości i konsekwencji. Ogromne
znaczenie ma też elastyczność, ciężka praca
i zawieranie dobrych sojuszy. Myślę, że
cechy charakteru zawodowego piłkarza,
zwłaszcza napastnika, niewiele różnią się od
cech skutecznego biznesmena, a często są
bardzo pomocne. Dzięki swoim wyborom, ale
też niezwykłemu szczęściu, mogłem
poznać oba te światy.

Biznesową inspiracją może być zwykła (lub
niezwykła) kolacja w restauracji, lot z Aten do
Warszawy albo wizyta na stacji benzynowej.
Kiedy wraz z żoną czujemy się w jakimś miejscu
wyjątkowo jako klienci, turyści, a nawet pacjenci,
potem analizujemy te sytuacje i rozważamy czy te
rozwiązania sprawdziłyby się w naszej firmie.
Lubimy patrzeć na usługi z perspektywy klientów,
którymi na co dzień sami jesteśmy. Chcemy, aby
nasi turyści byli traktowani tak, jak sami byśmy
tego oczekiwali. Wyjątkoą inspiracją jest dla mnie
na przykład grecki przewoźnik Aegean Airlines.
Ogromne wrażenie robią jakość i wielkość floty,
punktualność, serwis sprzedażowy i
posprzedażowy, wysoki standard obsługi czy
istotne dla klienta detale, takie jak poczęstunek,
chusteczki i inne obrandowane gadżety.

Wizja bez realizacji to halucynacja
Maciej Nuckowski, były piłkarz m.in. Zagłębia Lubin, Groclinu
Dyskobolii, Polonii Warszawa i Łódzkiego Klubu Sportowego,
znalazł swą przystań w Grecji, gdzie kończył swoją karierę.
Obecnie właściciel Magic Tours. W rozmowie przybliża, jak
zaczęła i rozwinęła się jego przygoda z turystyką.

SKĄD SIĘ WZIĄŁ ŻÓŁW NA ZAKYNTHOS?
Żółw jest jedną z wizytówek tej pięknej wyspy. Pewnego dnia, przemierzając wody oraz lądy,
znalazł tutaj przyjazne warunki, by osiąść na dłużej i postanowił, że to jest dobre miejsce na
zakładanie gniazd i spokojne życie.

MOWA TERAZ O ŻÓŁWIACH MORSKICH,
MAGIC TOURS CZY O PANU?
Rzeczywiście, ta historia dotyczy
wszystkich trzech wymienionych. Jako
przewodnik w stanie spoczynku nie czuję
się już mocny w przekazywaniu wiedzy o
żółwiach morskich, natomiast ze względu
na swoje cechy stanowią one dla mnie
inspirację i są świetną przenośnią.

JAKIE CECHY MA PAN NA MYŚLI?
Żółwie to silne, bardzo długo żyjące
stworzenia, które dzięki ogromnej
wytrzymałości mogą dopłynąć, dokąd chcą.
Posiadają skorupę, która chroni je przed
drapieżnikami i je od nich odróżnia.
Niesamowite, że choć utożsamiane są z
powolnością, to w środowisku morskim,
pod wodą, są bardzo zwrotnymi, szybkimi i
skutecznymi pływakami. Co więcej, żółwie
to sympatyczne i przyjazne stworzenia,
które nikogo nie skrzywdzą. Są też bardzo
opiekuńcze i cierpliwe.
Na Zakynthos przez lata żółw stał się
nieodzowną, rozpoznawalną częścią
lokalnego ekosystemu, który go akceptuje i
o niego dba.

A JAK REAGUJE NA ZMIANY?

O CIĄGLE ZWIĘKSZAJĄCEJ SIĘ LICZBIE TURYSTÓW,
PEWNEJ NADPRODUKCJI W TURYSTYCE?

O jakich zmianach mówimy?

Dostosowuje się.

FIRMA TEŻ?
Firma zwłaszcza. Myślę, że to bardzo
uniwersalna umiejętność. Darwin napisał, że
„przetrwa nie najsilniejszy ani najmądrzejszy
z gatunków, a ten, który się najszybciej
przystosuje”. Zasada ta towarzyszy mi
zarówno w życiu zawodowym, jak i
prywatnym.

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KARIERY SPORTOWEJ?

NA CO DZIEŃ ŁĄCZY PAN TEŻ DWA INNE ŚWIATY:
POLSKI I GRECKI.

ŻÓŁW, MOST ŁĄCZĄCY DWA ŚWIATY… DUŻO W
TYM SYMBOLIKI I WIZJONERSTWA. SKĄD CZERPIE
PAN INSPIRACJE?
Te porównania nasuwają się same. Magic Tours
to inspirowany codziennością żywy organizm.
Oczywiście, jako pasjonat dobrego kina, sportu,
książek czy kuchni natchnienie do prowadzenia
firmy odnajduję także w nich, jednak, jak
wspomniałem, aktualne wartości i kształt firmy
modelowały codzienne sytuacje i doświadczenia.

CO TO ZNACZY?



MAGIC TOURS KOPIUJE TE ROZWIĄZANIA?
Kopiujemy detale, nie gotowe rozwiązania. Nie da się skopiować pomysłu na firmę, jej
wewnętrznego ducha czy wartości. Wzorując się na dobrych liniach lotniczych dbamy o jakość
poczynając od floty, poprzez codzienną obsługę, na starannie dobieranych gadżetach kończąc. Przy
całej naszej spontaniczności i twarzy „swojskiego lokalsa” chcemy zadbać o serwis, który ma nas
wyróżniać i dawać to, na co polski turysta zasługuje w trakcie wakacji. Dlatego zachowujemy
spójność między wycieczkami i komunikacją na zewnątrz (strona internetowa, social media,
komunikacja telefoniczna i mailowa). Chcemy, aby przygoda klienta z Magic Tours zaczynała się na
długo przed wymarzoną wycieczką i była spójna z budowanymi przez nas oczekiwaniami, co bywa
trudnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem.

CO JESZCZE UPODABNIA MAGIC TOURS DO
DOBRYCH LINII LOTNICZYCH?
Piękne przewodniczki, przystojni przewodnicy i
dodawanie naszym gościom skrzydeł
(śmiech). Wzorując się nieco na liniach
lotniczych, w większości naszych wycieczek
wprowadziliśmy podział na klasy –
ekonomiczną, biznesową czy premium (np.
Mix Północ classic, VIP, Super VIP, Private czy
MICE) przy jednoczesnej dbałości o wysokie
standardy i tzw. upgrade’y w wersjach
klasycznych. Na przykład   we wszystkich
wycieczkach Mix Północ classic uczestniczy
animator dla najmłodszych, a dzieci do 12
roku życia podróżują zupełnie za darmo.

PRODUKT MAGIC TOURS JEST ZATEM DLA KAŻDEGO?
Jak do tej pory każda grupa polskich turystów czuła się z nami dobrze. Najważniejsze w biznesie to
być empatycznym i zauważać potrzeby ludzi – turystów, pracowników, jak i kontrahentów.
Jesteśmy firmą „od ludzi dla ludzi” i to nas definiuje. Reszta składająca się na całokształt dobrego
produktu, czyli konstrukcja wycieczek, technologia czy styl działania to także wynik zdrowych i
profesjonalnych relacji międzyludzkich.

JEŻELI MÓWIMY O PIERWIASTKU LUDZKIM, TO CZY TWORZONY PRZEZ PANA ZESPÓŁ MOŻNA PORÓWNAĆ
DO DRUŻYNY NA BOISKU?
Widzę wiele podobieństw, jednak mecz piłkarski to nie tylko boisko, tak samo jak koncert w
filharmonii to nie tylko orkiestra. Staram się budować firmę w o parciu o świadomość zespołu, że
każdy pracownik jest tak samo ważny. Wśród osób zatrudnionych w Magic Tours mamy
napastników, pomocników, obrońców, bramkarzy, ale także trenerów, specjalistów od sprzedaży
biletów, PR-u czy osoby, które wypłacają pensje i dbają o administrację. Choć nie jest to może skala
Ligii Mistrzów czy Premiere League, jednak procesy są podobne. Branża turystyczna jako
całokształt bardzo przypomina sportu, bo przecież tu także chodzi o emocje.

JAKA JEST W TYM ROLA MACIEJA NUCKOWSKIEGO?
JEST PAN NADAL GRAJĄCYM TRENEREM?
Na greckim rynku działamy już prawie 10 lat.
Jestem pewien, że dużo magicznego
pierwiastka firmy leży w rekrutacji. Mam
intuicję i nosa do ludzi. Założyliśmy sobie
kiedyś z Joanną, że inwestujemy w potencjał i
nieoszlifowane diamenty. Każdego roku nasz
zespół jest bardzo zróżnicowany i właśnie ta
różnorodność jest cechą upodobniającą nas
do naszych turystów. Każdy z nich jest inny i
ma różne potrzeby, którym jako zespół
staramy się sprostać.
Mam licencję trenerską, ale myślę, że w
kwestii budowania zespołu ogromne
znaczenie ma też inna moja pasja, czyli
psychologia. Uwielbiam analizować grupę pod
kątem predyspozycji i możliwości. Wierzę, że
jako firma każdemu członkowi zespołu dajemy
przestrzeń do rozwoju i samorealizacji. To
natomiast ma bezpośrednie przełożenie na
samopoczucie naszych klientów.

DAJE PAN ZATEM SZCZĘŚCIE INNYM?
O co nam wszystkim chodzi w życiu? O bycie
szczęśliwym. W życiu towarzyszy mi motto:
„Szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka się
z przygotowaniem”. Doskonałą percepcję
szczęścia mają także Grecy i w tym aspekcie są
doskonałymi nauczycielami. Dzięki życiu tutaj
pojąłem skorzystałem z tej lekcji i teraz staram
się tym dzielić z turystami oraz zespołem. Bez
tego nie poszlibyśmy dalej…

PIĘKNE MOTTO, JEST JESZCZE JAKIEŚ, KTÓRE PANEM
KIERUJE?

"Wizja bez
realizacji  to
halucynacja"
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Naszym marzeniem było stworzenie swoistego dream team'u złożonego z ludzi podzielających
naszą miłość do Grecji, pasję, otwartych na świat, pełnych pomysłów, wiedzy, kultury osobistej,
niewyczerpanego zapasu pozytywnej energii, dobrego humoru i autoironii. Przede wszystkim
jednak pragnący wypełniać naszą misję: „Dawać ludziom radość”. 
Marzenia się nie spełniają, MARZENIA TRZEBA SPEŁNIAĆ!
W skład naszego zespołu wchodzą:

W Magic Tours niezwykle ważna jest dla nas
różnorodność. Każdy z przewodników  wnosi
do firmy coś nowego, jakąś niepowtarzalną 
i wyjątkową cząstkę. Przewodnik to pomost
między dwiema kulturami. Chodząca
skarbnica wiedzy – odpowie na pytania nawet
najbardziej dociekliwych turystów i pokaże
Grecję z zupełnie innej perspektywy.  Nasze
opowieści na pewno nikogo nie znudzą!
 

PRZEWODNICY

Jeżeli Klienci podróżują z dziećmi animator
Magic Tours zajmie się ich pociechami
podczas naszej wycieczki, aby i rodzice
mogli rozkoszować się widokami 
w 100%. Mówi się, że jeżeli dzieci 
są zadowolone to rodzice tym bardziej – 
a to już leży w naszych rękach!

ANIMATORZY

To w biurze zapada najczęściej decyzja
o skorzystaniu z usług firmy lub
oddaleniu się w poszukiwaniu  innej
oferty. Świadomość tego zobowiązuje
nas do jak najrzetelniejszego
przygotowania się do naszej pracy.
Pracownik biura to wizytówka i twarz
firmy   w pierwszym kontakcie z
turystami dla których jednocześnie staje
się on też reżyserem wakacji.

PRACOWNICY BIUROWI

LOGISTYCY I KIEROWCY

To właśnie dzięki nim wszystko chodzi
jak w zegarku - godziny zbiórek,
przejazdy zgodnie z wymierzonym
czasem, synchronizacja, umówione
rejsy oraz oczekujący w drzwiach
restauracji kontrahenci. Bacznie
monitorują trasy wszystkich wycieczek
i upewniają się, że informacje o
godzinie i miejscu spotkania z naszym
przewodnikiem trafia do każdego
Klienta Magic Tours.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 
SERCE F IRMY

-   NASZA KADRA   -

WŁA�CICIELE MAGIC TOURS
Joanna Nuckowska
Maciej Nuckowski

Wiedzą jak motywować pracowników do realizowania zadań biznesowych. Wiedzą jak
ukierunkować zaangażowanie wszystkich w firmie na zadania zawodowe. Zawsze służą dobrą radą,

kreują możliwości oraz wyzwalają nasze działania.
 



Jedyne co nas ogranicza przy spełnianiu marzeń to własna wyobraźnia dlatego przesuwamy horyzonty -
stawiamy na rozwój otwierając przy tym nowe kierunki.

GDZIE JESTEŚMY
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zakynthos.

WAKACJE NA ZAKYNTHOS

RAJSKIE PLAŻE

IDEALNE MIEJSCE NA RODZINNE
WAKACJE LUB ROMANTYCZNY URLOP
WE DWOJE

ZRÓB NIESAMOWITE INSTAFOTO
NA NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻACH ZANTE



Rajskie wakacje.
Zakynthos obdarzona przez naturę niepowtarzalną urodą – rozległe gaje oliwne,
winnice, zalesione wzgórza, dzikie wybrzeża i piękne plaże, nazywana przez
Wenecjan „Fiore di levande” - kwiatem wschodu.
 
 

Wyspa jest bogata w piękno i tradycję, zarówno kulturową jak i historyczną jest idealnym
rozwiązaniem dla każdego poszukującego wrażeń podróżnika. Ci, którzy cenią sobie
spokój znajdą go w miejscowościach: Kalamaki, Alikanas, Alikes, Ag. Sostis, Keri i na
półwyspie Vasilikos. Spragnieni życia towarzyskiego: w Argassi i Tsilivi, a na ludzi o
mocnych głowach i miłośników życia nocnego czeka Laganas!

Zakynthos to również zielona wyspa poezji – ojczyzna greckiego poety narodowego,
Dionizosa Solomosa – muzyki, pieśni i miłości, pełna niezwykłych klasztorów i kościołów
z imponującymi wieżami i tradycyjnych malowniczych wiosek.   Znana na całym świecie
jako wyspa żółwia morskiego Caretta caretta, który na swoje miejsca lęgowe wybrał
południowe plaże Zakynthos. Stolicą wyspy jest miasto Zakynthos, tutaj mieści się
największy port na wyspie. Przypływając nocą można się tu poczuć jak u wejścia do
portu w Wenecji; z jednej strony widać oświetlone dzwony w wieży katedralnej Św.
Dionizosa z drugiej malownicze miasteczko przy drodze, która prowadzi na wzgórze
Bohali i do XVI – wiecznej twierdzy weneckiej.

ZAKOCHAJ SIĘ W ZAKYNTHOS!

Wschodnia część jest głównie
nizinna, pełna spokojnych zatok 
i złocistych plaż, w przeciwieństwie
do zachodu, który jest zdominowany
przez góry i strome majestatyczne
klify. U stóp jednego z nich, 
w niezwykłej scenerii pomiędzy
wysokimi białymi ścianami, otoczona
krystalicznie czystymi wodami, 
w zatoce nazwanej Zatoką Wraku,
ukryta jest jedna z najpiękniejszych
plaż na świecie, to jedno z tych
miejsc które trzeba zobaczyć
przynajmniej raz w życiu, drugie to
Błękitne Groty, w których uwięzione
promienie słoneczne tworzą
niepowtarzalne efekty świetlne.
 
 

Czy wiesz, że...?

Symbolem wyspy Zakynthos jest żółw
morski Caretta caretta, który na swoje
miejsca lęgowe wybrał południowe plaże
Zante. Żółwie gniazda można zobaczyć
na Gerakas, Dafni, lub na pobliskiej
wyspie, Marathonisi. 



Czy wiesz, że...?

Nurkując w lazurowych wodach Morza Jońskiego woda jest tak krystalicznie czysta, że widoczność sięga nawet 40 metrów? 
To absolutny raj dla fanów snorkelingu i nurkowania - koniecznie zabierz ze sobą maski i płetwy!



ZANTE
dla każdego

Baza hotelowa na wyspie jest bardzo rozbudowana. Każdy
musi sobie odpowiedzieć na ważne pytanie, czyli w jakiej

atmosferze chce spędzać swoje wakacje?

Dużo doskonałych tawern z greckimi przysmakami, pubów,
greckiej atmosfery, muzyki i wina. Bardzo przyjemna miejscowość
z piaszczystą z przepięknym widokiem na majestatyczną Kefalonię
(jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem zatłoczonych plaż, można
znaleźć w okolic dużo mniejszych zatoczkowych cichych miejsc,
aby zażywać kąpieli słonecznych i morskich). Miejscowość
położona w towarzystwie winnic, owocowych drzew i gajów
oliwnych.

Tsilvi

Kalamaki

Laganas

Zdecydowanie najspokojniejsze miejsce słynące z
naturalnego piękna, wielu wiosek o niezbyt gęstym
zaludnieniu. Bujna roślinność w połączeniu z piaszczystymi
plażami- idealne dla osób którym zależy na spokoju,
najładniejszych plażach Morza Jońskiego oraz obcowaniu 
z naturą. W skrócie to taki azyl i ucieczka od codzienności 
i miejskiego zgiełku. A to wszystko otoczone starannie
uprawianymi gajami oliwnymi.

Vassilikos

Laganas to miejscowość wraz z widokiem na wyspę  
w kształcie żółwia czy wyspę ślubów (Marathonisi + Cameo)
oraz długą piaszczystą plażą, którą można dojść aż do
zdecydowanie spokojniejszego, wspomnianego wyżej,
Kalamaki.

Alykanas
Obszar został nazwany na cześć zakładów solnych, które kiedyś
tam działały. Alykanas jest dziś znanym kurortem z piękną
piaszczystą plażą, prawdziwym magnesem turystycznym w okresie
letnim. Wioska jest bardzo przyjazna, idealna dla rodzin, położona
na nizinnym terenie, co jest idealne dla rowerzystów, którzy mogą
odwiedzić pobliskie obszary Tragaki i Planos.

Kalamaki to miejsce gdzie życie toczy się trochę wolniej. Turyści
mają do dyspozycji tawerny, bary, puby, sklepy z pamiątkami. 
To dobrze rozwinięta baza noclegowa, oferująca szeroki wybór
hoteli czy apartamentów. Plaża w połączeniu z sąsiednim kurortem
daje ok. 7 km złotego piasku i krystalicznie czystej wody. 
UWAGA: Ze względu na miejsca lęgowe żółwi Caretta Caretta 
w okolicy nie wolno uprawiać sportów wodnych, a po zachodzie słońca nikt
nie może przebywać na plaży.

Jeżeli szukacie miejsca tętniącego życiem zdecydowanie możemy
polecić Laganas. Głośne i imprezowe, życie toczy się tutaj  prawie
24 godziny na dobę, największe na wyspie kluby i beach bary.

Argassi
To  bardzo przyjemna baza wypadowa. Mała miejscowość
turystyczna, zaledwie 4 kilometry od stolicy Zakynthos. Kurort
dysponuje   piaszczystą ale za to wąską plażą, która rozciąga
się na ok. 1 km. Argassi oferuje wiele rodzajów
zakwaterowania, tawern, barów i sklepów - można tu  jak i w
bliskiej okolicy znaleźć również  klubów muzycznych. Argassi
jest bardzo popularne i zapewnia wszystko, czego może sobie
życzyć gość.



ATRAKCJEturystyczne
Zatoka Wraku - Shipwreck beach - "Navagio"

Błękitne Groty (Blue Caves) i Skinari

Korakonisi

Zante Town - stolica wyspy

Kampi

Narodowy Park Morski

Zakynthos słynie z niezliczonych naturalnych atrakcji,
żeby przybliżyć Wam piękno tej wyspy poniżej

przedstawiamy kilka z nich.

Kampi słynie z najpiękniejszego zachodu słońca na wyspach
Jońskich. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej zapierających
dech w piersiach miejsc na wyspie, a tym samym najwyższy klif 
na Zante. Całość otoczona gajami oliwnymi, polami i winnicami.

Park morski Zakynthos położony jest wzdłuż południowego
wybrzeża.Obszar ten przedstawia główne cechy ekosystemu
śródziemnomorskiego, z piaszczystymi plażami, wschodzącymi
skałami i piaszczystymi wydmami, podczas gdy w głębi lądu
występują grube lasy sosnowe, żyzne obszary dla rolnictwa 
i śródziemnomorski krajobraz ze spontaniczną roślinnością.

Korakonisi to wyjątkowy pomnik przyrody!  Formacja skał tworzy
ogromny łuk, którego długość przekracza 20 metrów, a łuk pokrywa
niewielką zaciszną zatokę.  Woda tutaj jest chłodna i krystalicznie
czysta z pięknym dnem morskim. Zdecydowanie Korakonisi jest rajem
dla amatorów snorkelingu - nie zapomnijcie sprzętu!

Stolica położona po wschodniej stronie wyspy. Miasto dosłownie
przebudowane z własnych popiołów, ponieważ pożar zniszczył
wszystko, co pozostało po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1953
roku. Opiekunami i następcami tego dziedzictwa są Zakyntianie,
gościnni i szczęśliwi ludzie.  Przy każdej okazji dzielą się z gościem
swoją miłością do życia, głównie poprzez Muzykę i Teatr. 

Błękitne Groty są jedną z najbardziej popularnych i pocztówkowych
atrakcji wyspy. Dziki, biały skalisty krajobraz wraz ze spokojną,
krystalicznie czystą wodą morską tworzą piękny kontrast.  Kształt
skał wraz z jaskiniami i naturalnymi „tunelami”, czyni to miejsce
dosłownie wyjątkowym i magicznym! Najlepszą porą na zwiedzanie
jaskiń jest rano lub w południe, kiedy światło słońca rozprasza się w
wodzie i zabarwia morze niesamowitymi białymi i niebieskimi
kolorami.

Najpiękniejsza plaża Zakynthos i jedna z najczęściej
fotografowanych plaż w całej Grecji.  Dostępna tylko od strony
morskiej. Składa się z milionów małych kamyków z całą gamą
niebieskich odcieni morza, co daje poczucie plażowania w raju. To
unikatowy widok nawet dla najbardziej wymagających oczu!





Zakynthos to przede wszystkim niezliczone przepiękne
plaże. Od tych pokrytych złocistym piaskiem na południu

wyspy, przez ukryte wśród majestatycznych klifów, po
niesamowite skaliste zatoki. Przedstawiamy kilka z nich:

PLAŻE.

Marathonisi

Plaża Xigia

Navagio Beach

Porto Limnionas

Piaszczysty ogonek "Wielkiej żółwicy" nazywany jest małym
rajem. Zdecydowanie polecamy zabrać maski do snorkelingu,
podczas nurkowania widać promienie słoneczne, które
wnikają do wody i z dnem morskim razem tworzą świetne
efekty.

Naturalne SPA. Wizyta obowiązkowa! Kolagenowo-siarkowe źródła
mają dobroczynny wpływ na naszą skórę, układ oddechowy,
niwelują też alergie i reumatyzm. Jak można nie skorzystać z
kąpieli? 

Agios Nikolaos

To kąpielisko schowane w skalistej zatoce przed tłumem turystów.
Miejsce magiczne idealna dla miłośników pływania i amatorów
snorkelingu. Podobno w takich zatokach piraci ukrywali pod wodą
swoje skarby!

Ujęcia z grecką flagą i kościółkiem w tle, podziwiając kurort sportów
wodnych, czyli Agios Nikolaos. Złoty piasek i skaliste wybrzeże i już
można się domyśleć, jakie widoki podziwiają tutejsi nurkowie Można
się poczuć jak gwiazda Hollywood na egzotycznych wakacjach!

Połączenie gęstej roślinności z błękitem morza. Goście decydują
się pozostać tam głównie ze względu na naturalne piękno tego
miejsca oraz błogą ciszę. Na plaży jest serwis plażowy oraz
tawerna serwująca lokalną kuchnię i napoje

Porto Azzuro

Wisienka na torcie pobytu na Zakynthos. Jedna z najpiękniejszych
plaż świata, która rozpięła swe ramiona między białymi,
wapiennymi ścianami Navagio.   To niezwykłe, zagubione wśród
wysokich skał miejsce oszałamia lazurem morza, bielą rozgrzanego
piasku i małych białych kamyczków. Widok oszałamiający, 
a zdjęcia? Gwarantujemy - nie są potrzebne żadne filtry!



Czy wiesz, że...?

Na półwyspie Vassilikos, na plaży Porto Azzuro znajdują się złoża zielonej glinki! To naturalne SPA, które ma zbawienny wpływ na
naszą skórę - na pewno po dojechaniu na plażę zobaczycie wiele osób korzystających z tych códów natury od stóp do głów.



MIX PÓŁNOC
1.WIZYTA W WINIARNI
Gdzie podczas wizyty dowiadujesz się wszystkiego o procesie
produkcji wina. Degustacja trunku zbliży Cię jeszcze bardziej
do greckiej tradycji

2. PUNKT WIDOKOWY KATASTARI
Widok na wschodnią części wyspy, obejmując ją swoim
wzrokiem od południa aż na samą północ. Dzięki czemu już
wiesz jak wygląda Zante, nie tylko na mapie, ale i w 3D!

3. PLAŻA XIGIA  - WIZYTA W NATURALNYM SPA
Kąpiąc się w jej siarkowo-kolagenowych źródłach odmładzasz
swoje ciało i umysł. Zastrzyk energii i zdrowia jest dobrym
początkiem przed dalszą podróżą w głąb wyspy

4. PORT AG.NIKOLAOS/SKINARI- REJS 
W opcji klasycznej wyruszasz stąd w trzygodzinny rejs do
Błękitnych Grot i Zatoki Wraku. Po rejsie możesz odpocząć oraz
skosztować tu greckiej kuchni podczas przerwy na lunch. (lunch
nie jest wliczony w cenę wycieczki) 
VIP/SUPER VIP udają się w rejs tylko do Blue Caves (1h)

5.ZATOKA WRAKU Z GÓRY I Z DOŁU (2W1)!
Zatoka Wraku "od góry" oraz samo plażowanie na Navagio 2w1!  
Program wycieczki w dowolnej wersji został zaplanowany tak 
aby podczas jednego dnia móc zobaczyć to wspaniałe miejsce 
z dwóch perspektyw! Relaksując się na jednej z najpiękniejszych
plaż i zrobić zdjęcie na szczycie dwustumetrowego klifu! 
To tylko  u nas!

6. DEGUSTACJE LOKALNYCH PRDUKTÓW

Poznajesz historię bardzo ważnego dla Zakyntyjczyków miejsca 
i zamieszkującego go kiedyś patrona wyspy, Św. Dionizosa.
Jest to jedno z niewielu miejsc na wyspie, które przetrwało
wielkie trzęsienie ziemi w 1953 roku. Wycieczki VIP/SVIP
zatrzymują się na chwilę odpoczynku i lunch.

Oferta wycieczek Magic Tours

opcje: klasyczna, VIP, Super VIP

7. ANAFONITRIA - MONASTYR ŚW. DIONIZOSA

Rozpieszczając swoje kubki smakowe słodyczami, winem 
i miodem. Do tego oliwa i oliwki z ekologicznej plantacji.

8. GROTY PORTO VROMI (WERSJA VIP/SUPER VIP)
Podczas rejsu do Zatoki Wraku będziesz mieć okazję poznać
charakterystykę zachodniego wybrzeża oraz zobaczyć
najsłynniejsze groty i jakisnnie Porto Vromi

MAGICZNY ANIMATOR! 
Tylko podczas wycieczki Mix Północ 
w wersji klasycznej naszym najmłodszym
uczestnikom towarzyszy Animator!

to trzeba zobaczyć!



*ODDZIELNY REJS DO BŁĘKITNYCH GROT Z WPŁYNIĘCIEM DO ŚRODKA

ANIMATOR DLA DZIECI

MIX PÓŁNOC + ZATOKA WRAKU 
+ BŁĘKITNE GROTY

 

WINIARNIA

VIPWERSJA 
KLASYCZNA SVIP

PUNKT WIDOKOWY KATASTARI

XIGIA - CZAS WOLNY NA PLAŻOWANIE

*ŁĄCZONY REJS DO BŁĘKITNYCH GROT I ZATOKI WRAKU 

*ODDZIELNY REJS DO ZATOKI WRAKU

PUNKT WIDOKOWY NA SKINARI

PUNKT WIDOKOWY NA ZATOKĘ WRAKU 

ANAFONITRIA - MONASTYR

ODWIEDZINY W KUCHNI

CZAS NA OBIAD W LOKALNEJ TAWERNIE

DEGUSTACJA LOKALNYCH PRODUKTÓW

GROTY I JASKINIE PORTO VROMI

Dodatkowe: 

ODBIÓR BEZPOŚREDNIO Z HOTELU

ODBIÓR Z MIEJSCA ZBIÓRKI W OKOLICACH HOTELU

KAMERALNOŚĆ

FIRMOWY GADŻET W PREZENCIE ORAZ WODA MINERALNA

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W WYCIECZCE:

RODZAJ TRANSPORTU: 

Różnice programowe

OK. 55 OSÓB MAX. 19 OSÓB MAX. 8 OSÓB

AUTOKAR MINI BUS MINI VAN

wersja klasyczna wersja VIP wersja Super VIP

*Realizacja rejsu uzależniona jest od warunków na morzu, czyli wiatru i wysokości fal. O możliwości kąpieli decyduje
kapitan. O dopuszczeniu ruchu turystycznego na morzu decyduje Urząd Morski w Zakynthos.



MIX POŁUDNIE
1.ZAMKOWE WZGÓRZE BOCHALI
Miejsce gdzie niegdyś mieścił się starożytny akropol wyspy, 
a w późniejszym czasie wenecki zamek. Spoglądasz na stolicę
Zakynthos, panoramę ciągnącą się aż po pasmo górskie Skopos 
2. SPACER PO STOLICY WYSPY
Poznajesz nie tylko historię Dionizosa Solomosa, greckiego
poety, którego utwór doczekała się wpisu do księgi rekordów
Guinnesa, ale także przyglądasz się porannemu życiu
mieszkańców. Wskazana poranna kawa, oczywiście grecka!

3. KOŚCIÓŁ ŚW. DIONIZOSA
Przewodnik zdradza tajemnice tutejszej wiary. Masz okazję
dotknąć murów cudownie ocalonych przed trzęsieniem ziemi.
Sprawcę cudów możesz zobaczyć go na własne oczy!
4.PLAŻA GERAKAS + RESCUE CENTER
W sekretnej ciszy, wśród bujnej zieleni i w dodatku pod czujnym
okiem wolontariuszy. To miejsce pomaga zrozumieć Ci jak
chronić dziką naturę. Następnie wizyta Rescue Center potocznie
nazywany Szpitalem dla Żółwi.
5.PLAŻA AGIOS NIKOLAOS
Orzeźwiająca kąpiel w wodach plaży Ag. Nikolaos to prawdziwa
przyjemność. Idealne ujęcia z białym kościołem i grecką flagą 
w tle. Widzisz już domyślasz się, jakie widoki podziwiają tutejsi
nurkowie. (Uwaga: wersja wycieczki Super VIP plażuje na plaży
Porto Azzuro przy złożach zielonej glinki). Głodni? kolejny
przystanek w tawernie i czas na lunch.

6. REJS NA ŻÓŁWIE LUB WIZYTA W TŁOCZNI I LOUCHA

Naturalnie ukształtowany, skalisty i zarazem najwyższy klifowy
punkt wyspy. Mówi się, że to właśnie z tego miejsca widać też
najpiękniejszy zachód słońca na Wyspach Jońskich. 

opcje: VIP, VIP+żółwie, Super VIP

7. PORTO LIMNIONAS

Z  portu Agios Sostis  położonego obok malowniczej  wysepki
Cameo, udamy się na rejs w poszukiwaniu  żółwi Caretta -
Caretta. Tym przyjaznym zwierzętom przyjrzymy się z pokładu
łodzi. Nie zapomnijcie aparatów! Jeżeli nie rejs to wizyta w
tradycyjnej tłoczni w Machairado. Tutaj nasze kubki smakowe
oszaleją, przy smaku  prawdziwej oliwy extra vergin. Dalej
schodzisz z turystycznego szlaku, podróżujesz w czasie i
przestrzeni - witamy we wsi Loucha!

8. EXO CHORA
Po przejeździe przez malowniczą wioskę Maries, zatrzymamy się
na zdjęcia w wiosce Exo Chora, której atrakcją jest tradycyjny
zakintyjski ceglasty dom zamieszkiwany przez lokalnego
duchownego prawosławnego. Znajduje się tu najstarsze na
wyspie wiekowe drzewo oliwne liczące ponad 2500 lat.

8. KAMPI - NAJWYŻSZY KLIF NA WYSPIE!

Następny nasz przystanek to zwana niekiedy  ”limonką” Porto
Limnionas. Ta malowniczo położona laguna idealne miejsce
na kąpiel w błękitno - zielonych wodach  Morza Jońskiego.

tam nie zabierze Cię nikt inny!



MIX POŁUDNIE
 

ZAMKOWE WZGÓRZE BOCHALI

VIP 
+ Rejs na żółwie

WERSJA 
VIP SVIP

SPACER PO STOLICY + WIZYTA W KOŚCIELE ŚW. DIONIZOSA

SŁODKI POCZĘSTUNEK 

PLAŻA GERAKAS + WIZYTA W RESCUE CENTER

AGIOS NIKOLAOS - PUNKT WIDOKOWY

AGIOS NIKOLAOS - PLAŻOWANIE

DOMOWE WINO LUB SOK DO OBIADU

GODZINNY REJS PO ZATOCE LAGANAS*

WIZYTA W TŁOCZNI OLIWY + DEGUSTACJA

CZAS NA OBIAD W LOKALNEJ TAWERNIE

DRINK LUB ŚWIEŻO WYCISKANY SOK

SPACER W WIOSCE LOUCHA

Dodatkowe: 

ODBIÓR BEZPOŚREDNIO Z HOTELU

ODBIÓR Z MIEJSCA ZBIÓRKI W OKOLICACH HOTELU

KAMERALNOŚĆ

FIRMOWY GADŻET W PREZENCIE ORAZ WODA MINERALNA

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W WYCIECZCE:

RODZAJ TRANSPORTU: 

Różnice programowe

MAX. 19 OSÓB MAX. 19 OSÓB MAX. 8 OSÓB

MINI BUS MINI BUS MINI VAN

wersja VIP wersja VIP + żółwie wersja Super VIP

PORTO LIMNIONAS - CZAS NA KĄPIEL

KAMPI - NAJWYŻSZY KLIF NA WYSPIE

EXO CHORA - NAJSTARSZE DRZEWO OLIWNE

*Realizacja rejsu uzależniona jest od warunków na morzu, czyli wiatru i wysokości fal. O możliwości kąpieli decyduje kapitan. 
O dopuszczeniu ruchu turystycznego na morzu decyduje Urząd Morski w Zakynthos.



KEFALONIA

1.KOŚCIÓŁ ŚW. GIERASIMOSA (wersja klasyczna)
Poznajesz historię patrona wyspy. Do dziś znajdują się tutaj
prochy świętego

2. JASKINIA DROGARATI*
Jaskinia usiana milionami stalaktytów i stalagmitów. Może
wykorzystasz jej niesamowitą akustykę jak niegdyś Maria Callas
i Luciano Pavarotti?

3. JEZIORO MELISSANI
Cisza, przebłyskujące promienie słońca i delikatny plusk wioseł
łódki. Jedni widzą tu cud geologii, inni romantyczne miejsce
schadzek ku czci bożka Pana. A Ty co widzisz*?

4. TAWERNA W AGIA EFIMIA (wersja klasyczna)
Owoce morza czy baranina? Podczas przerwy na lunch** zerkasz
na rodzimą wyspę Odyseusza - Itakę.

5. PLAŻA MYRTOS***
Znajdujesz się na jednej z najpiękniejszych plaż na świecie, która
zachwyca bielą kamyków i błękitem wody. Właśnie spełniają się
Twoje marzenia!

6. PUNKT WIDOKOWY NA PLAŻĘ MYRTOS

opcja: klasyczna oraz wersja VIP

To miejsce, z którego robione są kalendarzowe i pocztówkowe
zdjęcia. Wykorzystaj to!

7. ARGOSTOLI - MOST DE BOSSET
Będzie okazja spacerować po moście De Bosset oraz wypatrywać
żółwi morskich Caretta Caretta, które ukrywają się w wodach Zatoki
Argostoli.

Tuż obok Zakynthos znajduje się prawdziwa królowa Wysp
Jońskich, Kefalonia! Grzechem byłoby więc jej nie zobaczyć! 

Na wyspę docierasz wraz z nami promem, a chwilę później
odkrywasz jej największe atrakcje!

* Wstęp płatny dodatkowo. ** Lunch niewliczony w cenę
wycieczki. *** Punkt wycieczki jest opcjonalny i uzależniony od
sprzyjających warunków pogodowych, logistycznych i korzystnej
sytuacji na drodze.

6. ASSOS (wersja VIP)
Pastelowe domki nad malowniczą zatoką skąpane w blasku
słońca, wenecka forteca w oddali, cisza, magia... To wymarzone
miejsce na lunch** w greckim stylu. W menu tradycyjne dania w
najlepszym wydaniu, a widok na piękną zatokę gratis!

jedne wakacje, dwie wyspy!





REJS NA ŻÓŁWIE

1. ZATOKA LAGANAS- KLIFY KERI
Z portu wyruszasz w rejs, podczas którego przewodnik opowiada
Ci, jak dbać o naszych morskich przyjaciół i we współpracy 
z kapitanem umożliwia zrobienie najlepszych zdjęć.Zachwycasz
się niesamowitym kontrastem, jaki tworzy błękit wody z białymi
wapiennymi skałami. Dla ochłody kąpiesz się przy dzikiej plaży
zwanej Oasis.

4. WYSPA MARATHONISI
Wyspa to również raj dla żółwi Caretta caretta. Plażujesz na
jedynej piaszczystej plaży Marathonisi nazywanej małym rajem!

6. WYSPA CAMEO
Przechodzisz przez bajkowy drewniany mostek na małą prywatną
wyspę. Zachwycasz się białymi welonami powiewającymi nad
lustrem wody. Czy wiesz, że to najpopularniejsze miejsce zaręczyn
i ślubów na Zakynthos?

CZY WIESZ, ŻE...
Mieszkańcy wyspy są niezwykle dumni, że żółwie właśnie na ich wyspie składają jaja.
Będąc na Zakynthos nie sposób tego nie dostrzec. Ich wizerunek przedstawiany jest
dosłownie wszędzie. Wiele hoteli nosi ich nazwy, wnętrza zdobią ich zdjęcia albo
mozaiki ułożone z kamien.

wersja: KLASYCZNA

Niezapomniany, trzygodzinny rejs, podczas którego spotykasz symbol wyspy - żółwia morskiego Caretta caretta - w jego naturalnym
środowisku. To niezapomniana przygoda dla każdego oraz wspaniały, bliski kontakt z dziką naturą!

relax w rajskiej scenerii
Ilość uczestników: ok. 50 Wycieczka półdniowa

5. SKAŁY MIZITHRES (TYLKO W WERSJI SUPER VIP!)

Oczarowują Cię mieniącymi się odcieniami turkusu i morskiego
błękitu. Nasze łódki wpływają możliwie najgłębiej, abyś mógł
poczuć magię tego miejsca.

2. GROTY ZACHODNIEGO WYBRZEŻA

Gdy wody na morzu są spokojne, docierasz do owianych legendą
skał. Miejsce szczególne dla zakochanych!

3. GROTY MARATHONISI (TYLKO W WERSJI SUPER VIP!)
Poznajesz historię wyspy, przypominającej kształtem wielką
żółwicę. Jej różnorodność zachwyca! Nasz kapitan specjalnie dla
Ciebie wpływa do jaskini, kryjącej w sobie więcej tajemnic niż
myślałeś.. 

wersja: SUPER VIP
Ilość uczestników: 8

Podczas Rejsu na żółwie w wersji klasycznej podróżujemy dwupoziomowym statekiem na
pokład którego wchodzi do 65 osób. Łódź jest wyposażona w toalety oraz fragment
przeszklonego dna.

Rejs w wersji Super VIP to coś znacznie więcej niż program standardowego rejsu.
Luksusowa łódź motorowa o mocy silnika 300 hp! Wyposażona w leżanki, kanapę oraz
rozkładany dach. Niesamowita prędkość, dreszczyk emocji i adrenalina podczas są
gwarantowane tego niepowtarzalnego rejsu! Oczywiście wszystko z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa.Ze względu na charakter motorówki i osiągane
prędkości wycieczka nie jest rekomendowana dla rodzin z dziećmi poniżej 6 roku życia



Czy wiesz, że...?

Na południe od wyspy Zakynthos w otchłani morza znajduje się Rów Helleński, który swoja głębokością sięga ponad 5000 metrów!
I to własnie na podstawie ww. głębiny zespół biologów morskich bada zachowania różnych gatunków wodnych stworzeń.





MAGIC
ADVENTURE
Jeśli szukasz oryginalnych i nieszablonowych pomysłów 
na zwiedzanie i odkrywanie nowych miejsc, lubisz wyzwania 
i dobrą zabawę, a rozwiązywanie zagadek, poznawanie
ciekawych ludzi i dreszczyk emocji motywują Cię do działania, 
to mamy dla Ciebie i Twoich znajomych idealną propozycję.
Magic Adventure! 
Czym jest Magic Adventure? To proste! Jest to program
alternatywnego zwiedzania Zakynthos, trip po miejscach
nieodkrytych w formie gry terenowej - inspirowana grą
w podchody i Escape' Room'ami. Ma na celu odchodzenie 
od klasycznych form spędzania wolnego czasu na rzecz form
oryginalnych, pozwalających w pełni wykorzystać potencjał
wyspy.

Zejdź ze szlaku! Odkryj moc wrażeń! Wraz z grupą znajomych
lub rodziny ruszasz ku przygodzie!

Impreza stworzona przy
współpracy z firmą 

KEY TO BE FREE

OPCJE WYCIECZKI
JEEP 4-OSOBOWY W gronie 4 osób wsiadacie do jeepa 
i prowadzeni naszymi wskazówkami ruszacie ku przygodzie.
Pojazdem kieruje jeden z uczestników. 
Każda grupa przed wyruszeniem w tę niesamowitą podróż
otrzymuje odpowiedni osprzęt.
Plecak Magic Adventure z niezbędnym do rozwiązywania
zagadek wyposażeniem, woda mineralną dla ugaszenia
pragnienia oraz apteczką i oczywiście ZŁOTYMI ZASADAMI
IMPREZY których należy przestrzegać. Przed wyjazdem
pracownik Magic Tours odprawia grupę, wyjaśniając o co chodzi
w tej zabawie wręczając również plecak i telefon

Przemierzasz bezdroża, docierasz do zapomnianych wsi,
kąpiesz się u bezludnych wybrzeży wyspy, zdobywasz

szczyty. Moc wrażeń,świetna zabawa i prawdziwe oblicze
wyspy czekają na Was!

! zejdź ze szlaku!



Zanurz się w słodki gwar przepełniający wąskie uliczki, zobacz 
jak żyją mieszkańcy zakynthyjskiej stolicy!  Zwiedzanie
zaczynasz, gdy słońce chyli się   już ku zachodowi, na
malowniczym wzgórzu Strani.
W urokliwym parku spoglądasz na wschodnie wybrzeże Zante 
i zdajesz się słyszeć melodię greckiego hymnu. To tu Dionizos
Solomos pisał jego strofy. W tak urokliwej scenerii nie może
zabraknąć też szklaneczki greckiego wina!
Podczas naszej wieczornej wędrówki poruszasz wszystkie swoje
zmysły. Gdy zapada zmrok, pojawiasz się na wzgórzu Bochali.
Chwilę później rozpoczynasz urokliwy spacer w stronę portu.
Malownicza droga ze wzgórza Bohali wiedzie prosto do miasta
pośród domów i kościołów. Przyglądasz się życiu mieszkańców, 
a opowieści przewodnika pozwalają poczuć Ci rytm zakyntyjskiej
codzienności, zarówno tej współczesnej, jak 
i tej sprzed lat.

Odkryj wieczorne oblicze miasta Zakynthos!

KALINICHTA
ZANTE

MAGIC
ZORBA

OPA!

Spotkanie z prawdziwym symbolem Zakynthos –żółwiem Caretta
Caretta, urokliwy rejs w świetle zachodzącego słońca oraz pokaz
i nauka greckiego tańca na plaży to nasz plan na ten wyjątkowy
wieczór!
Naszą wycieczkę rozpoczniemy w godzinach popołudniowych.
Po odebraniu Państwa z miejsc zbiórek przejedziemy do  portu
Agios Sostis, skąd wyruszymy w nasz wieczorny rejs. 
Unosząc się na ciepłych i spokojnych zwykle  wodach Zatoki
Laganas,  będziemy wyglądać żółwi  Caretta Caretta, które
właśnie tę część wyspy ukochały najbardzieji obrały za swe
miejsca lęgowe. Nie zabraknie dobrego jedzenia i szklaneczki
wina.

Podczas pobytu w Grecji nie może zabraknąć klimatu
płynącego prosto z GREKA ZORBY

 

Wyspa wieczorową porą zupełnie zmienia swoje oblicze - warto odwiedzić miasto Zakynthos dwa razy - rano oraz wieczorem,
aby zobaczyć diametralną różnicę. Ciekawi jesteśmy, które wydanie Zante Town bardziej przypadnie Wam do gustu.

wieczory z Magic Tours



Grecja to nie tylko piękne widoki, ale również wyśmienite smaki!
Podczas wycieczki masz możliwość spróbowania i
samodzielnego przygotowania greckich potraw. Odkrywasz
tajemnice zakyntyjskiej kuchni, smakujesz prawdziwie grecką
kawę, docierasz do miejsc pełnych aromatów oraz dowiadujesz
się, jak powstaje tutejszy ser ladotiri i najlepsze na wyspie wino! 
Słowa, które musisz znać, nim ruszysz w drogę, to niewątpliwie
greckie kali oreksi - smacznego! 
 

SMAKI 
ZANTE

zapraszamy 
do stołu

NAVAGIO
EXPRESS
Navagio Express to idealny wybór dla osób ceniących swój

wolny czas, preferujących indywidualne odkrywanie wyspy i
pragnących w ciągu jednego dnia dotrzeć do dwóch

największych morskich atrakcji Zakynthos – Błękitnych Grot
(Blue Caves) i Zatoki Wraku (Navagio)!

„Zawsze jest miło jadać z Grekami, oni to potrafią” -
Sofilos, fragment z „Uczty mędrców” Atenajosa.

Czym byłby pobyt w Grecji nie mając możliwości poznania lokalnej
kuchni czy wspaniałych aromatów, zwieńczonych degustacją winai

płynnego złota?

Ekologiczna farmę i kameralną winiarnię;
Wytwórnie serów;
Tłocznie oliwy;
Zjesz obiad na najwyższym klifie na wyspie*;
Posmakujesz prawdziwej greckiej kawy!
 

Z NAMI ODWIEDZISZ M.IN.:
 

*Obiad wliczony w cenę wycieczki!
 

Wprost z urokliwej plaży wchodzisz na pokład łodzi i wyruszasz
w rejs do miejsc, które na Zante odkrywać można tylko 
od strony morza!  Przy Błękitnych Grotach zachwycasz się
odcieniami krystalicznie czystej wody oraz niesamowitymi
formacjami skalnymi. Aż trudno uwierzyć, że wszystko 
to ukształtowała sama natura! 
Dopływasz do jednej z najpiękniejszych plaż na świecie. 
W cieniu owianego legendą wraku spędzasz czas, ciesząc się
słońcem i kąpielą w nieziemskim błękicie. Zwieńczeniem
Twojej podróży jest relaks na jednej z najczystszych plaż Zante.
Możesz odetchnąć po rejsie pełnym wrażeń lub skosztować
dań greckiej kuchni w tutejszej tawernie (lunch nie jest wliczony
w cenę wycieczki)



OLIMPIA

Stadion Olimpijski Przewodnik pomaga Ci wyobrazić sobie
hucznie obchodzone zawody znane i kontynuowane do dziś na
całym świecie. Poznajesz tajemnice igrzysk olimpijskich i
miejsca, gdzie niegdyś bywali sami bogowie. Bosko, prawda*?
Muzeum Archeologiczne Już nie musisz wyobrażać sobie
wielkich rzeźb i posągów, bo widzisz je teraz na własne oczy.
Lekcja historii na żywo fascynuje Cię magią i potęgą. To
przecież początki naszej kultury*! Poznajesz architekturę
współczesnej Olimpii, w której Grecy wiodą spokojne życie.
Kolejny przystanek? Chlemoutsi Ta najpotężniejsza niegdyś
twierdza Franków otwiera przed Tobą skarbnice wiedzy o
przeszłości. Właśnie zwiedzasz najlepiej zachowaną fortyfikację
w całej Grecji*!

Mistyczna podróż w czasie i przestrzeni. Opuszczasz na chwilę
Zakynthos, docierasz do kolebki olimpijskich idei i odkrywasz

tajemnice, które skryte są między ruinami w świętym gaju Altis.
To tutaj od czasów antycznych odbywały się legendarne igrzyska

olimpijskie ku czci boga Zeusa. Możesz poczuć się niczym
starożytny zawodnik i zrozumieć niezwykłość tego miejsca.
Mnóstwo wrażeń przysparza Ci też wizyta we frankońskiej

twierdzy w Kyllini, której mury pamiętają jeszcze czasy wypraw
krzyżowych. Te miejsca trzeba zobaczyć! Te historie musisz

usłyszeć!

PRIVATE
TOUR

Specjalnie dla Państwa stworzymy wyjątkowe programy
zwiedzania Zakynthos czy Kefalonii. Zbierzemy wszystkie
godne zobaczenia atrakcje, tak aby jak najlepiej spełnić
Państwa oczekiwania. Opcja PRIVATE to indywidulany,
dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań plan zwiedzania.
 
 W tym samym czasie można zobaczyć więcej i zobaczyć to, na
co naprawdę mają Państwo ochotę. Jesteście tylko Wy, sami
dla siebie lub w gronie najbliższych Przyjaciół. Jedynie na czas
krótkich rejsów łodziami łączymy się z inną, większą grupą. 
W opcji PRIVATE TOUR zyskujecie Państwo swobodę, własny
indywidualny plan i czas zwiedzania oraz nas – swoich
przewodników na wyłączność. 
 
Program ustalany jest indywidualnie, wycena po wcześniejszym
zapytaniu mailowym zante@magictours.pl

Zejdź ze szlaku! Odkryj moc wrażeń! Wraz z grupą znajomych
lub rodziny ruszasz ku przygodzie!

cofnij się w czasie!



poznaj pakiety imprez
Pakiet na rodzinne wakacje – Najważniejsza sztandarowa
wycieczka MIX PÓŁNOC (w wersji klasycznej),  podczas której
najmłodsi turyści mają okazję brać udziałów grach i zabawach
prowadzonych przez naszego Magicznego Animatora!
REJS NA ŻÓŁWIE jako ciesząca się najważniejszym
zainteresowaniem wśród rodzin z dziećmi – półdniowa
rekreacyjna wycieczka podczas której szukanie żółwi Caretta
Caretta sprawi frajdę nie tyko najmłodszym

Podstawowy zestaw najczęściej wybieranych imprez w wersjach
klasycznych podczas tygodniowych wakacji.
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC , KEFALONIA, REJS NA ŻÓŁWIE

Zestaw najczęściej wybieranych imprez VIP podczas
tygodniowych wakacji. Cenisz sobie podróżowanie w mniejszych
grupach? Ten pakiet jest zdecydowanie dla Ciebie!
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC VIP, MIX POŁUDNIE VIP, KEFALONIA VIP

Pakiet dla osób ceniących sobie kameralności w tempie siga siga,
podróż naszym firmowym komfortowym van’em, gdzie kierowca
jest jednocześnie Państwa przewodnikiem.
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC SUPER VIP, MIX POŁUDNIE SUPER VIP,
REJS NA ŻÓŁWIE SUPER VIP

oferta dla grup

Coś dla osób, które nie do końca lubią poświęcać swój wakacyjny
czas na całodzienne zwiedzanie – wycieczki w wersji quick,
trwające do 6 godzin, uwzględniające najważniejsze atrakcje
wyspy - Błękitne Groty, Navagio Beach, żółwie Caretta Caretta i
zakupy w stolicy, wieczorowa porą.
W skład pakietu wchodzą:
NAVAGIO EXPRESS, REJS NA ŻÓŁWIE SUPER VIP, KALINICHTA
ZANTE

PAKIET FAMILY

PAKIET KLASYCZNY

PAKIET VIP

PAKIET SUPER VIP

PAKIET QUICK

PAKIET PODRÓŻNIKA

PAKIET SMAKI GRECJI

Świetna opcja dla osób ciekawych przygód i fanów historii.
Pakiet zdecydowanie dla Aktywnych, dla których błogie
lenistw nad hotelowym basenem lub plaży nie jest
priorytetem. Jedne wakacje, trzy różne miejsca –
Zakynthos, Kefalonia, Peloponez.  Pakiet, który pozwoli
odkryć lwią część tego regionu Grecji!
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC SUPER VIP/VIP, OLIMPIA, KEFALONIA VIP,
MAGIC ADVENTURE/i/lub/REJS NA ŻÓŁWIE SUPER VIP

Ktoś kto uwielbia kosztować, próbować, wąchać,
smakować, testować porównywać, poznawać
zdecydowanie powinien wybrać pakiet Taste of Greece –
możliwość poznania wszystkich najlepszych dóbr
naturalnych Grecji – serów, wina, kawy, oliwy, oliwek,
rodzynek, słodyczy, tradycyjnej kuchni a to na tle pięknych
widoków rozpościerających się na Zakynthos – uczta dla
oczu i podniebienia! Bon appetit.. a raczej Kali Orexi ☺
W skład pakietu wchodzą:
SMAKI ZANTE, MAGIC ZORBA, KALINICHTA ZANTE

Nie wiesz jakie wycieczki wybrać? Oto kilka wskazówek! 
Wybór odpowiedniego pakietu pozwoli zobaczyć wszystko to, co spełni Wasze oczekiwania!
 

Szukasz czegoś wyjątkowego dla swojej grupy? 
Pomożemy w przestawieniu wyspy z najlepszej strony!
Program ustalany jest indywidualnie do potrzeb
grupy,  wycena po  wcześniejszym zapytaniu mailowym
zante@magictours.pl



OFERTA
dodatkowa

BIURA
stacjonarne

WYNAJMU SAMOCHODÓW
NURKOWANIA
PARKU WODNEGO WATER VILLAGE SARAKINADO
SESJI FOTOGRAFICZNEJ
WYNAJMU ŁODZI MOTOROWYCH

Współpracujemy z lokalnymi firmami 
w zakresie świadczenia usług dodatkowych 

 

Więcej informacji na stronie
internetowej lub poprzez

kontakt z biurem.

Za naszym pośrednictwem można skorzystać z:

BIURO CENTRALNE - ZAKYNTHOS

BIURO KALAMAKI

Lokalizacje naszych biur znajdziesz na Google Maps oraz naszej
stornie www. Nie wiesz jak trafić do naszego biura? 

Zadzwoń do nas!

BIURO TSLIVI-PLANOS oraz TSILIVI

BIURO ARGASSI

BIURO LAGANAS

tel.: +48 607 501 965 +30 6975 681 621
e-mail: zante@magictours.pl

tel.: +30 26950 55193

tel.: +30 26950 55198

tel.: +30 26950 28792

tel.: +30 26950 29328

Na wyspie Zakynthos znajdziecie, aż 6 biur  Magic Tours - w sezonie
wakacyjnym nasze biura są otwarte codziennie a pracownicy chętnie
opowiedzą na wszystkie pytania. Obsługa oczywiście w języku
polskim!



Wybierz się 

na wakacje m
arzeń!
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kefalonia.

NIEPOWTARZALNE WIDOKI
KEFALONIA GÓRUJE NAD INNYMI WYSPAMI
JOŃSKIMI, BO JEST NAJWYŻSZĄ I NAJWIĘKSZĄ
WYSPĄ W ICH ARCHIPELAGU, A SZÓSTĄ
CO DO WIELKOŚCI W GRECJI.

KEFALONIA TO WYSPA PRZEPEŁNIONA
KOLORAMI. PIĘKNA I WYRAFINOWANA.

KRÓLOWA WYSP JOŃSKICH



Dlaczego królowa?
Kefalonia to wyspa przepełniona kolorami, piękna i wyrafinowana. Odkrywa się przed
Tobą pomału, nie zaskakuje znienacka, ale stopniowo odsłania swoje tajemnice,
wyjątkowość i duchowość, daje Ci czas na jej poznanie, dba o to, żeby każda spędzona tu
chwila była magiczna i niepowtarzalna.
 
 

Kefalonia góruje nad innymi Wyspami Jońskimi,bo jest najwyższą i największą wyspą w
ich archipelagu, a szóstą co do wielkości w Grecji. Nie bez powodu dziś Kefalończycy
uważani są za ludzi otwartych i gościnnych oni sami uważają się za obywateli
świata.  Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Kefalonia rozdaje z niezwykłą szczodrością
wszystko,czego potrzebujesz do szczęścia: może to być dziewicza jeszcze natura, piękne
widoki,spokój i cisza, ale jak to Ci nie wystarcza, możesz razem z nami poznać kulturę oraz
tradycje ludzi tutaj żyjących, zobaczyć niezwykłe miejsca, poznać stare, malownicze i
bezcenne, bo ocalałe po trzęsieniu ziemi, wioski rybackie Assos i Fiskardo, piękną
średniowieczną twierdzę czy zabytki z zamierzchłych czasów mykeńskich. 

Odwiedzając Kefalonię, musisz wiedzieć
jedno: tutaj nic nie jest statyczne,
monotonia to słowo, które nie ma w tym
miejscu racji bytu. 
Kolory i krajobrazy zmieniają się jak w
kalejdoskopie, roztaczając przed Twoimi
oczami całą paletę różnorodnych barw i
kształtów. Rzadko na jednej wyspie
komponują się tak harmonijnie przepiękne
szmaragdowe plaże z wysokimi górami,
malownicze wioski z kosmopolitycznymi
miasteczkami, religijne i archeologiczne
zabytki ze współczesnymi budowlami,
kultura ludowa z hollywoodzkim blichtrem.
 

Potrzebujesz trochę miejskiego
zgiełku? Służy pomocą Argostoli czy
Lixuri, a może pragniesz tylko relaksu
na pięknych plażach Myrtos,
Antisamos czy Xi i wspaniałego
lokalnego jedzenia– wybór należy do
Ciebie.

Czy wiesz, że...?

Najwyższym szczytem Kefalonii
jest Enos (1628 m n.p.m.)
porośnięty chronioną jodłą
kefalońską, z którego roztacza się
widok na całą wyspę i obejmujące
ją w turkusowym uścisku Morze
Jońskie. To tylko namiastka tego
co można zobaczyć i przeżyć na
najpiękniejszej wyspie Morza
Jońskiego.



Wygląda jakby czas się tutaj zatrzymał. Dwukondygnacyjne
domy z XVIII wieku, które ocalały po trzęsieniu ziemi w 1953
roku, z czerwonymi dachami i wąskimi balkonami,
pomalowane na jaskrawe kolory, tworzą razem z zieloną
naturą  i czystym błękitem morza wyjątkowy obraz! Małe
gustowne sklepiki, restauracje i kawiarnie, wąskie uliczki i
pełne kwiatów dziedzińce tworzą tożsamość Fiskardo.
Fiskardo, położone wzdłuż północnego wybrzeża, jest jedną z
najbardziej sugestywnych wiosek na wyspie Kefalonia.
Fiskardo nadal jest dziś miejscem rybaków z malowniczymi
domkami nad morzem i pięknym portem lokalnym. 

ODKRYJ KEFALONIĘ

Stolica Kefalonii licząca 10 tys. mieszkańców, uznawana za
jedno z najpiękniejszych prowincjonalnych miast w Grecji.
Zniszczona doszczętnie podczas trzęsienia ziemi w 1953 roku,
odrodziła się jak Feniks z popiołów, by dzisiaj zachwycać swoim
pięknem. Ze stolicy odspływają również promy do na drugą
stronę Zatki Argostoli -   Lixouri, żartobliwie nazywaną weselszą
siostrą Argostoli. 

Miasteczko ze starożytną  przeszłością - to tutaj znajdują się
ruiny murów starożytnego akropolu - i jeden z najważniejszych
kurortów Kefalonii. Położone jest nad zatoką, w której
znajduje się najbardziej ruchliwy port na Kefalonii. Łączy
bogatą historię z piękną przyrodą.

Lixouri jest drugą co do wielkości miejscowością na wyspie z
powodu wielkiego trzęsienia ziemi w 1953 r. Miasto zostało
zniszczone i przetrwało tylko kilka dworów, które można dziś
oglądać. Główny plac Plateia Petritsi znajduje się w centrum
uwagi w otoczeniu wielu staroświeckich kawiarni. Miejsce to
znane jest z bogatej tradycji kulturalnej i jest gospodarzem jednej
z najstarszych szkół filharmonicznych w Grecji. Większość
mieszkańców Lixouri słynie ze swoich zdolności muzycznych. 

1. ARGOSTOLI

2. LIXOURI

3. FISKARDO

4. SAMI

Te miejscowości musisz odwiedzić koniecznie! Dlaczego?
Wyjaśnienie znajdziesz w poniższych opisach





Dała się poznać szerszej publiczności w 2000 roku kiedy zagrała
jedną z głównych ról w hollywoodzkiej produkcji pt. "Kapitan
Corelli” z Nicolasem Cage i Penelope Cruz i od tego czasu
zyskała wielu wiernych fanów na całym świecie. Piękną
kamienistą plażę zalewa morska woda we wszystkich odcieniach
błękitu, a soczysto-zielona roślinność sięga prawie do morza.

PLAŻE KEFALONII
Jest znakiem rozpoznawczym Kefalonii, jedną z najbardziej
znanych i rozpoznawalnych plaż, wielokrotnie nagradzana.
Sceneria tutaj jest wyjątkowa; biała piaszczysto-kamienna plaża, 
u brzegów  której rozbijają się turkusowo-szmaragdowe fale, 
a wszystko to otoczone wysokimi stromymi klifami porośniętymi
bujną roślinnością.

Kameralna i bardzo urokliwa plaża na północy wyspy,
niedaleko Fiskardo. Cumujące w zatoce żaglówki w
połączeniu ze szmaragdowym morzem zapierają dech 
w piersiach.

Zjawiskowa, piaszczysta plaża pośród wysokich zboczy
Kefalonii. Według naszego rankingu - to ścisła czołówka
najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miejsc na
wyspie. Plaża, która nie pozostawia obojętnym nikogo kto
ją zobaczy. Niesamowita mozaika odcieni kolorów-
bajecznie błękitnego morza, idealnie kontrastującego ze
złotą, szeroką plażą, gdzie zaznasz błogiego relaksu w
niecodziennej scenerii.

1. MYRTOS

2. PETANI

5. ANTISAMOS

3. FOKI BEACH

Plaża Antisamos to idealny spot na pływanie w ławicy ryb? Nurkując tam możecie
być prawie pewni, że spotkanie swojej drodze to niesamowite zjawisko. Jeżeli
macie możliwośc zrobienia podwonego zdjęcia nie zapomnijcie aparatów!

Widzieliście kiedyś coś takiego? Xi jest jedną z najbardziej
znanych plaż na Kefalonii. Miejsce charakteryzuje się
białymi skalistymi wzgórzami otaczającymi plażę i
czerwonawo-brązowym piaskiem. Płytkie wody i łagodne
fale tworzą idealne warunki dla plażowania z dziećmi. W
okolicy znajduje się wiele tawern, na samej plaży nie
brakuje równiez serwisu plazowego. I co sądzicie?

4. XI BEACH

Czy wiesz, że...?



1. JASKINIA DROGARATI *

Jedna z niewielu kefalońskich wiosek, które przetrwały
trzęsienie ziemi w 1953 roku. Będziesz tutaj mieć czas, aby
zwiedzić to niezwykle urokliwe i kolorowe miejsce oraz
przyjrzeć się charakterystycznej kefalońskiej architekturze.
Warto pokluczyć wąskimi uliczkami i poczuć prawdziwego
ducha tego miejsca. Ponadto bardzo chętnie spędzają tu
wakacyjne urlopy takie gwiazdy jak Madonna, czy Tom Hanks.

CUDA 
KEFALONII VIP

Na dobry początek naszej wycieczki zabierzemy Cię
do Jaskini Drogarati. Tam podziwiać będziemy, poza
wspaniałą akustyką jaskini, jej niecodzienne formacje skalne
ukształtowane na przestrzeni tysięcy lat 

2. JEZIORO MELISSANI *
Bajkowe Jezioro Melissani, ukryte w grocie, do której wpada
światło słoneczne przez zawalone sklepienie. Tutaj wsiądziesz
na małą łódkę i wraz z gondolierem zwiedzisz jaskinię
opływając ją po krystalicznie czystych wodach jeziora.

6. FISKARDO

3. AGIA EFIMIA
Malowniczy port na wschodnim wybrzeżu wyspy, gdzie
zatrzymasz się na krótki przystanek, aby zobaczyć urokliwy
port z widokiem na wyspę Itakę.

4.PLAŻA MYRTOS
Plaża Myrtos to przystanek wręcz obowiązkowy. Najbardziej
znana i uchodząca za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie.
Dajemy Ci szansę na kąpiel w tym urzekającym miejscu. 

5.ASSOS
Jedno z najpiękniejszych i jednocześnie najczęściej
fotografowanych miejsc na wyspie, usytuowane w małej
zatoczce na półwyspie Assos. Tradycyjne, urokliwe, i kolorowe
domki skąpane w olśniewających bugenwillach drażnią
wszystkie zmysły. Do dzisiaj nad wioską góruje XVI-wieczna
twierdza św. Jerzego. W tym miejscu można się zakochać, a
Ty będziesz mieć okazję zjeść obiad w bajkowych
okolicznościach.

Wiemy jak sprawić, aby wycieczka była niezapomniana. Przygotowaliśmy dla Ciebie jedyny w swoim rodzaju, nasz autorski program,
w którym zobaczysz wszystkie największe atrakcje Kefalonii w ciągu jednego dnia! To będzie wspaniała przygoda!

7. PUNKTY WIDOKOWE NA ASSOS ORAZ MYRTOS
Wyjeżdżając z Assos zatrzymamy się na punkcie widokowym, 
z którego będziesz miał okazję zobaczyć i uchwycić na zdjęciu
cały półwysep z zupełnie innej perspektywy. Udamy się na
kolejny punkt widokowy, z którego zobaczysz cały majestat i
piękno plaży Myrtos. Kolejna szansa, żeby zrobić zdjęcie
jednego z najpiękniejszych miejsc na wyspie i pochwalić się
nim przed znajomymi.



 
Zjawiskowa, piaszczysta plaża pośród wysokich
zboczy Kefalonii. Według naszego rankingu - to
ścisła czołówka najpiękniejszych i najbardziej
urokliwych miejsc na wyspie. 
 
 
 

Most, który zrewolucjonizował życie na wyspie. Za
sprawą Charlesa de Bosseta, stolica wyspy została
połączona mostem z wioską Drapano, leżącą po
drugiej stronie zatoki Koutavos. Dodatkowo w zatoce
spotkać można żółwie Caretta-caretta.
 

MAGIC NIESPODZIANKA

 
Będziesz miał możliwość skosztowania lokalnych
przysmaków prosto od kefalońskich gospodarzy.
 
 

1. PLAŻA PETANI

2. DEGUSTACJA LOKALNYCH PRODUKTÓW

3.MOST DE BOSSET

4. LAKITHRA
Punkt widokowy, na którym będziesz mógł zobaczyć
panoramę południowej części Kefalonii, wyspę
Zakynthos oraz lądujące i startujące samoloty. Tutaj
znajduje się tzw. „skała Byrona”, znanego poety i
filhellenisty.

Inaczej Kastro, niegdyś gęsto zaludnione miasto i stolica
wyspy. Dziś, z czasów dawnej świetności pozostały jedynie
ruiny, jednak my przeniesiemy Cię w okres największego
rozwoju zamku, jego przeobrażeń oraz podbojów. 

5. ZAMEK ŚW. JERZEGO

Rozsmakujesz się w lokalnych winach w naszej
zaprzyjaźnionej, rodzinnej winiarni. Przedstawimy Ci
techniki kosztowania tego boskiego trunku i zapoznamy 
z procesem jego produkcji. Kefalonia słynie na całym
świecie ze znakomitych win których trzeba spróbować!

6. WINIARNIA "DIVINO" ORAZ MUZEUM

7. ORGANICZNA FARMA - OBIAD I DEGUSTACJA
LOKALNYCH PRODUKTÓW
Tawerna do której Cię zabierzemy serwuje dania
pochodzące z ekologicznych składników z ich własnej
uprawy. Będzie również możliwość skosztowania
miejscowych wyrobów.

8. MARKOPOULO
Miejsce, w którym dochodzi do jednego z najbardziej
znaczących cudów na Kefalonii. Miedzy 6, a 15 sierpnia
dzieje się niewyjaśnione zjawisko, kiedy to w owianych
tajemnicą okolicznościach na terenie kościoła pojawiają
się węże. Opowiemy Ci o tej fascynującej historii.

Odkryj magiczne miejsca!



ZAKYNTHOS MIX
1. WYPŁYWASZ W REJS Z KEFALONII NA ZAKYNTHOS

2. BŁĘKITNE GROTY *
Pływasz w Błękitnych Grotach podziwiając fascynujące odcienie
krystalicznie czystej wody oraz niesamowite formacje skalne.
Zatrzymaj te widoki na zdjęciach i filmikach. Również podwodnych!

3. ZATOKA WRAKU*
Właśnie dotarłeś do Zatoki Wraku jednego z najważniejszych
celów Twojej podróży. Teraz możesz podziwiać, fotografować, a
nawet uronić łzę szczęścia 
z wrażenia!

4. SIARKOWA PLAŻA XIGIA
Kąpiąc się niczym w SPA w źródłach siarkowo-kolagenowych,
Twoje ciało dostaje zastrzyk zdrowia, a Ty energię na dalszą
część podróży.

5. WINIARNIA - DEGUSTACJA
W gościnnych progach rodzinnej winiarni czekać Cię będzie
degustacja, która zadowoli nawet wytrawnych koneserów, 
a także pokaz prawidłowego serwowania wina.

6. ANAFONITRIA - MONASTYR ORAZ CZAS NA  OBIAD
Pora lunchu przypadnie nam w tradycyjnej greckiej tawernie
zlokalizowanej w wiosce Anafonitria. Nim zasiądziemy do stołów,
zajrzymy do samej kuchni, by na własne oczy zobaczyć, co
przygotowała dla nas sama szefowa kuchni. Po posiłku udamy się
na krótki spacer do położonego nieopodal monastyru.

7. PUNKT WIDOKOWY NAD ZATOKĄ WRAKU
Kolejnym przystankiem naszej wyprawy będzie punkt widokowy
na Zatokę Wraku, stanowi dziś jedną z wizytówek Zakynthos.

8. PORT AGIOS NIKOLAOS
Tutaj zakończymy naszą przygodę na Zakynthos wyruszymy w
drogę powrotną na Kefalonię.

W godzinach porannych wyruszamy na podbój Zante!

Zobacz największe atrakcje wyspy Zakynthos podczas jednego dnia!

Uwaga: wycieczka zaczyna się o wczesnych godzinach porannych, kończy natomiast
w późnych godzinach wieczornych.

Czy wiesz, że...?

Wino Robola to trunek, z którego słynie Królowa Wysp Jońskich!
Każdy kto wraca z Kefalonii musi zabrać ze sobą na pamiątkę
chociaż jedną butelkę!



private tour.

wybierz pakiet odpowiedni dla siebie!

oferta dodatkowa.

MUST SEE
Pakiet dla osób które
pierwszy raz korzystają
z naszych usług lub nie
zwiedzali z nami
Kefalonii ani Zakynthos.
To pakiet dla Ciebie,
jeśli zależy Ci na
zobaczeniu głównych
atrakcji wysp!

E-MAIL:

Oferta dla osób, które cenią sobie prywatność oraz
anonimowość. Jest to propozycja usługi

przewodnika, czyli indywidualne zwiedzanie wyspy.
Liczba uczestników zależy od potrzeb klienta.

Wycieczka odbywa się wygodnym samochodem lub
busem dostosowanym do wielkości grupy. Program

ustalany jest indywidualnie, wycena
po wcześniejszym zapytaniu mailowym.

Aby ułatwić Państwu wybór, przygotowaliśmy pakiety wycieczek.
W celu rezerwacji oraz uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z oddziałem Kefalonia Magic Tours.

OPCJA 1. 
CUDA

 KEFALONII VIP LIGHT
+

MAGIC 
NIESODZIANKA

ODKRYWCA
Pakiet dla osób, które
zwiedzały z nami Kefalonię
podczas pobytu na Zakynthos 
i chcą odkryć z nami inne
oblicze wyspy!

CUDA KEFALONII
VIP LIGHT

+
ZAKYNTHOS MIX

KONTAKT.
kefalonia@magictours.pl

TELEFON:

FACEBOOK:

WWW:

+48 784 600 760 
+30 698 757 23 90
www.kefaloniamagictours.pl

KefaloniaMagicTours

Pośredniczymy między innymi w wynajmie
samochodów. 

Więcej informacji na stronie internetowej lub
poprzez kontakt z biurem.

OPCJA 2.
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korfu.

DIAMENT WŚRÓD WYSP

WYSPA JAMESA BONDA

POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI JEST
DRUGĄ PO KEFALONII WYSPĄ
JOŃSKĄ.

JEDNA Z NAJBARDZIEJ ZIELONYCH
WYSP GRECKICH, KTÓRĄ UPODOBAŁ
SOBIE  SAM JAMES BOND!



Poznaj Korfu

Czy wiesz, że...?

Korfu, czyli grecka Kerkyra, to prawdziwy diament pośród greckich wysp. 
Historia wyspy i miasta Korfu pełna jest mitów, legend i tajemniczych opowieści. 
W starożytności wyspa nosiła wiele nazw, ale to właśnie Kerkyra zwyciężyła.
 
 

Dla przybywających turystów, wyspa Korfu jest swoistą bramą wjazdową do Grecji.
Wszystko tutaj składa się na niebywale efektowny układ archeologiczny i urzekającą
mozaikę piękna.   Korfu jest wyspą Miłości – to tutaj znajduje się Canal D'amoure. Korfu
jest też wyspą muzyki – to tutaj zaprezentowano pierwszą grecką operę, a także powstała
muzyka do greckiego hymnu narodowego. Korfu to wyspa snów i marzeń, diament wśród
greckich wysp. Korfu to pełne zieleni rajskie miejsce, gdzie roślinność kwitnie przez cały
rok, a główną ozdobą wyspy są miliony ogromnych, prastarych drzew oliwnych. Łagodny
klimat pozwala na uprawę oliwek, które od czasów weneckich są źródłem bogactwa tej
wyspy. Sadzi tu się też cytrusy, w tym niezwykły Kumkwat. Nie brak też migdałów oraz
przepysznego korfickiego miodu.

WYSPA JAMESA BONDA!

Nazwa wyspy pochodzi od imienia
nimfy Korkyra, która była córką boga
rzeki Assopos oraz ukochanej boga
mórz i oceanów, Posejdona, który
sprowadził swą miłość na tę wyspę.
Z ich związku narodził się syn, Feak.
To on nadał wyspie jedną z tych
mitycznych nazw – Feakia. W VI i VII
księdze Odysei Homer opisał pobyt
Odyseusza na Korfu, używając
określając wyspę mianem Scheria.
Na przestrzeni dziejów wyspę zwano
także: Drepani – Sierp, ze względu na
jej kształt; Makrja – Długa, z powodu
jej długości; Kassiopia   – od nazwy
jednej z wiosek.
 
 

Każdy fan przygód agenta jej królewskiej
mości 007 wie, że Korfu słynie z bycia
wyspą Jamesa Bonda. To tutaj
nakręcono większość ujęć do filmu
"Tylko dla twoich oczu". W rolę agenta w
tej części filmu wcielił się uwielbiany
przez wielu,  Roger Moor.



Korfu to pełne zieleni, rajskie miejsce,
gdzie roślinność kwitnie przez cały rok, a
główną ozdobą wyspy są miliony
ogromnych, prastarych drzew oliwnych.
Łagodny klimat pozwala na uprawę
oliwek, które od czasów weneckich są
źródłem bogactwa tej wyspy. Znajdziemy
tutaj cytrusowe sady, a wiesz, który z
nich jest tu najpopularniejszy? Niezwykły
kumkwat, który służy do produkcji
likierów, konfitur i kandyzowanych
owoców. Na Korfu znajdziemy również
drzewa migdałowe, a Twojej uwadze na
pewno nie umkną liczne ule na łąkach
oraz przy drogach, bo czym byłaby Grecja
bez przepysznego korfickiego miodu?

Korfu otoczone jest przez wianuszek
mniejszych i większych wysp. Większość z
nich to niewielkie, wynurzające się z morza
skały. Ludowa fantazja często przypisuje
im mityczne pochodzenie. Wyspa Kolovri
na przykład to ponoć okręt Odyseusza
zamieniony w głaz przez rozgniewanego
Posejdona. Pontikonissi  – Mysia Wyspa –
według Homera była natomiast ulubionym
miejscem jego mitycznego bohatera.  Dziś
Mysia Wyspa uznawana jest za jedną z
najpopularniejszych atrakcji turystycznych
w całej Grecji. A co powiesz na
całodzienną wyprawę na Paxos i
Antipaxos? W ciągu jednego dnia można
przenieść się na greckie Karaiby! Bajka!

Stolicą wyspy jest miasto Korfu -  jedno z najpiękniejszych i najbardziej
eleganckich miast w Grecji.  Wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, ma unikalną architekturę z weneckimi elementami,  posiada
niezliczone pomniki  i wyjątkowe ślady przeszłości: centralny Plac
Spianada, Pałac Świętych Jerzego i Michała, czy wysokie budynki z
arkadami pochodzące z czasów francuskiej dominacji. Warto
wspomnieć też o świątyni, w której spoczywa patron wyspy, Święty
Spirydon. Jeżeli odwiedzicie to miejsce raz, to będziecie chcieli tu
wracać o każdej porze roku!
Miasto jest pełne pięknych weneckich dzielnic, wąskich uliczek, gdzie
niczym jak w filmach wisi świeże rozwieszone pranie. Znajdziecie tutaj
niezliczone wspaniałe restauracje, mariny, bary czy kawiarnie. Chcesz
napić się kawy w popularnym miejscu? Koniecznie wybierz Liston -
zainspirowany stylem architektonicznym Rue de Rivoli w Paryżu, który
mieści najbardziej eleganckie i luksusowe kawiarnie i restauracje na
wyspie. To właśnie tymi skarbami i cudami miasto Korfu jest
przepełnione - zakochasz się od pierwszego wejrzenia!
 

MIASTO KORFU

SKARBY NATURY

Szukacie miejsc, które chwycą Was za serca? Z pewnością Korfu rozkocha
Was w sobie bez pamięci! Piękna i najbardziej zielona grecka wyspa morza

Jońskiego na pewno Was nie zawiedzie! Znajdziecie tu kosmopolityczne
miasteczka jak i wioski, które udowodnią, że podróże w czasie są możliwe.  

ODKRYJ KORFU!

WSPANIAŁA KUCHNIA OKOLICZNE WYSPY
Podczas wakacji na wyspie Korfu musisz
skosztować najsłynniejszych greckich
potraw i tradycyjnej kuchni Kerkyry.
Spacerując o każdej porze dnia i nocy, na
pewno cudowny zapach potraw
wypełniający ulice, zabierze Cię do
tradycyjnej tawerny, w której odkryjesz
wyjątkowe dania kuchni morza
śródziemnego. W kuchni greckiej i na
Korfu dominują tradycyjne produkty, takie
jak mięso, ryby, oliwa z oliwek, warzywa i
ser. Bardzo ważne są lokalne produkty,
takie jak miód, oliwa z pierwszego
tłoczenia oraz jogurt owczy. Będąc na
Korfu musisz spróbować takie lokalne
dania jak „Pastitsada” i „Sofrito” - są
naprawdę doskonałe!





Półwysep Kanoni znajduje się niedaleko stolicy wyspy. 
Z punktu widokowego rozpościera się niepowtarzalny
widok na Mysią Wyspę (Pontikonisi) oraz małą wysepkę
Vlacherna z monastyrem. To idealne miejsce, by podziwiać
startujące i lądujące samoloty! Poczujesz tu nie tylko
adrenalinę związaną z olbrzymimi maszynami nad głowami
ale także powiew historii - to tu w czasach starożytnych
znajdowała się stolica wyspy Korfu.

To najwyższy szczyt wyspy Korfu! Z wysokości 906 m n.p.m.
zobaczysz magiczne wybrzeże Kerkyry oraz Albanię, która
wydaje się być na wyciągnięcie ręki! Miejsce idealne dla
kolekcjonerów panoram, lubiących piesze wędrówki ze
spektakularnym zakończeniem. Na górze znajduje się XVII-
wieczny monastyr, który przetrwał bombardowanie w trakcie 
II wojny światowej i jest celem pielgrzymów z całej Grecji,
zwłaszcza w sierpniu, podczas święta Chrystusa Pantokratora.

Podziwiaj Korfu!
KANAŁ MIŁOŚCI BELLA VISTA

KANONI PANTOKRATOR

Legendarny Canal d'Amour to przepiękne miejsce, które tworzą
piaskowe klify. Znajdują się one niedaleko przylądka Drastis. 
Z Kanałem Miłości wiąże się wiele mitów i przepowiedni.
Warto wybrać się w to miejsce z ukochaną osobą, by
przypieczętować więź lub zakochać się na nowo! Tutaj także
można skorzystać z naturalnego spa - występująca tam
ciemna glinka ma właściwości odmładzające

Symbole miłości na Korfu spotkamy niemalże wszędzie, ale
najwięcej jest ich w naturze. Bella Vista to zatoka znana ze
swojego niepowtarzalnego kształtu. Zatokę w postaci serca
można podziwiać na północy Kerkyry, niedaleko miejscowości
Paleokastritsa. Wszystkie punkty widokowe na ten magiczny
cud natury to idealne (i popularne!) miejsce na oświadczyny lub
sesje fotograficzne zakochanych par.

ZAKOCHAJ SIĘ!



MAGIA KORFU

1. SPACER I CZAS WOLNY W MIEŚCIE KORFU
Masz niesamowitą możliwość samodzielnego przyjrzenia się
budzącemu się do życia miastu! W czasie wolnym zwiedzasz
Starą lub Nową Fortecę, delektujesz się smakiem kawy albo w
lokalnych kramikach wybierasz pamiątki dla najbliższych.

+ RAJSKA PLAŻA
WERSJA KLASYCZNA LUB VIP

2. PAŁAC ACHILLION *
Osobiście sprawdzasz, jak na Korfu urządziła się cesarzowa Sissi.
W Achillionie – jej neoklasycystycznym pałacu, a obecnie jednym z
najważniejszych zabytków wyspy – ekskluzywne wnętrza pełne
posągów oraz bujna roślinność ogrodów na moment przenoszą
Cię do innego świata.

3. PŁW. KANONI - MYSIA WYSPA
Udajesz się na półwysep Kanoni, aby zrobić zdjęcia na tle słynnej
Mysiej Wyspy (Pontikonisi) oraz dźwigającej stary monastyr
wysepki Vlacherna. Przechodzisz na nią specjalną groblą...
Zobacz! Tuż nad Twoją głową w powietrze wzbijają się samoloty!

5. POZNAJESZ SMAK GRECKIEJ KUCHNI
W jednej z uliczek Starego Miasta nadejdzie pora greckiej uczty i
spotkania z korficką kuchnią w najlepszym wydaniu. Kali oreksi!
Smacznego!

6. REJS DO BŁĘKITNYCH GROT **
Podziwiasz zatoki Paleokastritsy, wpływasz do nich i zmierzasz
do Błękitnych Grot. Możesz podziwiać niesamowite formacje
skalne i przepiękne kolory wody.

Czas na degustację wina - poznasz sekrety  boskiego trunku w
jednej z nielicznych korfickich winiarni

4. WIZYTA W WINIARNI (VIP)

PAMIĘTAJ! 
* Wstęp do Achillionu jest dodatkowo płatny - 

bilet wstępu kupisz na miejscu.
** Rejs realizowany jest przy sprzyjających warunkach

pogodowych / opcjonalny, płatny na miejscu 
u przewodnika.

KORFU MAGIC TOURS
NASZE WYCIECZKI:

Magiczne połączenie! Wszystkie najważniejsze atrakcje Korfu w jeden dzień!
Specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy dwie wersje

wycieczki. Dla osób ceniących sobie podróżowanie
mniejszą grupą polecamy wersję VIP.

Podczas kręcenia kolejnych przygód Jamesa Bonda, w Achillione na potrzeby filmu
utworzono kasyno.

Czy wiesz, że...?



7. RAJSKA PLAŻA
Relaks i odpoczynek, czyli czas wolny na plaży wśród
szmaragdowych odcieni morza i pięknych klifów.

8. BELLA VISTA - PIĘKNY WIDOK
Zatrzymujesz się wysoko ponad ziemią, w Lakones, w jednej z
najstarszych korfickich wiosek. To tutaj: Bella Vista (Piękny
Widok) – płaska wyżyna z panoramą na korfickie zatoki
połączone w serce.

9. DEGUSTACJA LOKALNYCH PRODUKTÓW
W podróży warto zachować harmonię i poruszać wszystkie
zmysły. Poza widokami, cieszysz się więc smakiem lokalnych
specjałów. Korfu słynie z kumkwatu, czyli maleńkiej
pomarańczy, z której produkowane są między innymi tutejsze
likiery.

Spacer i czas wolny w mieście Korfu

RÓŻNICE PROGRAMOWE MAGIA KORFU VIPWERSJA 
KLASYCZNA

Odwiedziny w pałacu Achillion

Spacer do punktu widokowego na Mysią Wyspę

Wjazd na punkt widokowy na Mysią Wyspę

Wizyta w wiarni

Czas na obiad w lokalnej tawernie

Rejs do Błękitnych Grot 

Bella Vista - punkt widokowy

Rejs do Błękitnych Grot małymi łódkami

Plażowanie na Rajskiej Plaży

Degustacja lokalnych produktów

Kameralność

Οdbiór z miejsca zbiórki w okolicach hotelu

Ilość uczestników ok. 51 osób max. 19 osób



SKARBY KORFU VIP

1. PANTOKRATOR - NAJWYŻSZY SZCZYT
Zdobywasz najwyższy szczyt wyspy Korfu! Podjeżdżasz na punkt
widokowy - cała wyspa u Twoich stóp! Niewielu tego dokonuje, 
a naprawdę warto!

+ KANAŁ MIŁOŚCI

2. KASSIOPI
Spędzasz czas wolny w miasteczku, które uchodzi za jeden 
z bardziej luksusowych kurortów na wyspie. Możesz skorzystać 
z kąpieli w krystalicznie czystych wodach plaży Bataria, wdrapać
się na XIII wieczną twierdzę bizantyjską lub pospacerować 
i napić się kawy w portowej kawiarence.

3. STARA PERITHIA
Lubisz miejsca, które poruszają wyobraźnię? Stara Perithia
niewątpliwie do takich się zalicza! To maleńka wieś u podnóży
gór pełna starych, kamiennych domów i niesamowitych
opowieści. 

5. PRZYLĄDEK DRASTIS 
Przylądek Drastis i jego piaskowe klify to prawdziwy cud natury.
Jest najdalej na północ wysuniętym zakątkiem Korfu i jedną z
najbardziej spektakularnych części wyspy. Wędrujemy wraz ze
słońcem przemieszczającym się po korfickim niebie, zatem
doskonałe ujęcia są gwarantowane!

6. REJS DO KANAŁU MIŁOŚCI *
Wsiadasz na motorówkę i wpływasz do legendarnego Kanał
Miłości. Czas wolny spędzasz na kąpielach w słynnym Canal
D'Amour - legendy głoszą, że kąpiel w tym miejscu gwarantuje
szczęście w miłości!

Co powiesz na relaks przy mrożonej kawie z widokiem w tle? 
W miejscowości Perulades w słynnym „7th Heaven” możesz
cieszyć się nią, stojąc na przeszklonym tarasie pośród
spektakularnych klifów Korfu.

4. SIÓDME NIEBO (7TH HEAVEN)

Z worka pełnego skarbów, wybraliśmy na Korfu te
najpiękniejsze. Zbierz do kolekcji wszystkie skarby!

*REJS REALIZOWANY JEST PRZY SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH
POGODOWYCH

2. Wyspa związana jest bezpośrednio z postacią Odyseusza - to właśnie na Korfu władcę Itaki znalazła Nafsyka, córka władcy
Feaków, zakochując się w nim i ratując go przed pewną śmiercią.

1. Na Korfu rosną dziko drzewka bonsai w środkowej części zachodniego wybrzeża wyspy,
a także 36 różnych odmian orchidei.

3. Na wyspie jest ponad 800 kościołów prawosławnych.

Czy wiesz, że...?

TU TRZEBA BYĆ!



ALBANIA + BUTRINT

 
- Lunch w cenie wycieczki.
- cena nie obejmuje przeprawy promowej oraz obowiązkowej opłacie do Butrintu.

WAŻNE! PAMIĘTAJ!

1. REJS ZE STOLICY KORFU DO ALBANII
W godzinach porannych ruszasz na podbój Albanii. Podziwiasz
piękne widoki podczas rejsu! 

2. AGIA SARANDA
Wysiadasz wraz z Przewodnikiem w magicznej Sarandzie. Stąd
ruszamy w dalszą podróż do Butrintu!

3. STAROŻYTNY BUTRINT
W Butrincie podziwiasz ruiny sanktuarium z IV w. p.n.e., ruiny
teatru, chrześcijańską Wielką Bazylikę, Łaźnie rzymskie,
Baptysterium z mozaikami, Lwią Bramę zachowaną niemal w
idealnym stanie, Akropolis i Średniowieczny Zamek wenecki. 
Ponadto zachwycisz się niesamowitym bogactwem
przyrodniczym tego miejsca.

5. BŁĘKITNE OKO
Podobno kąpiel w naturalnych strumieniach górskich to samo
zdrowie! Dla odważnych kąpiel w krystalicznie czystej wodzie o
temperaturze ok. 11 stopni Celsjusza! U swoich stóp masz
słynne albańskie Błękitne Oko – źródło Syri i Kaltër gdzie
krystaliczna masa wody, w ilości 18 tysięcy litrów na minutę, z
głębokości sięgającej nawet 55 metrów, przelewa się, tworząc
przepiękne widowisko.

6. ZAMEK LEKUERSI *
Magiczna panorama na Sarandę, okoliczne równiny i cudowne
Korfu! Co za widok! Zatrzymamy się tutaj,  by uwiecznić widok
na zdjęciach.  (realizacja punktu uzależniona od warunków
drogowych i czasu przejazdu)

Po zaspokojeniu duszy i oczu pięknymi widokami, zjesz
tradycyjne albańskie potrawy, w samym sercu Sarandy! Palce
lizać! Smacznego!

4. CZAS NA ALBAŃSKĄ UCZTĘ

Odkryj nieznany ląd! Poznaj oblicze Albanii podczas jednodniowej wycieczki, będąc na wakacjach na Korfu!

Wspaniały dzień pełen wrażeń zakończysz spacerem
nadmorską promenadą. To idealny czas na kawę lub deser.
Warto zrobić tutaj zakupy i przywieźć coś oryginalnego z
Albanii! (realizacja punktu uzależniona od warunków
drogowych i czasu przejazdu) 

7. CZAS WOLNY W MIEŚCIE AGIA SARANDA

NIESAMOWITE CUDA NATURY!

- Obywatele PR podróżują do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu, który musi być ważny jeszcze
przez co najmniej trzy miesiące od daty zakończenia wycieczki.



PORTO TIMONI SUPER VIP
1. AFIONAS - KORFICKIE SANTORINI
Wioska Afionas jest idealnym miejscem na magiczne zdjęcia!
Podczas spaceru z przewodnikiem odkrywasz jej uroki,
przenosząc się z Wyspy Jońskiej na Cyklady, gdzie małe białe
domki i niebieskie ozdoby cieszą nasze oczy.

2. CZAS NA KAWĘ Z WIDOKIEM NA MORZE
Zabieramy Cię do malutkiej kawiarni, gdzie zatracając się w
lazurze wody podziwiasz widoki, popijając aromatyczną
grecką kawę na zimno - freddo cappuccino. Zrozumiesz
dlaczego Korfianie są bardzo dumni ze swojej wyspy - te
krajobrazy to ósmy cud świata!

3. PUNKT WIDOKOWY PORTO TIMONI
Witamy w raju! Z zachowaniem pełnej ostrożności możesz
zrobić wspaniałe fotografie zatoczkom na Morzu Jońskim -
tam właśnie za kilka chwil będziesz plażował i zażywał
morskich kąpieli.

Jesteśmy na miejscu - możesz rozłożyć swój ręcznik, parasol
i oddać się relaksowi! Porto Timoni to miejsce znane wśród
miłośników snorkelingu, więc łap maskę do nurkowania i
zanurz się w podwodnym świecie!

4. PLAŻOWANIE

Jeśli poszukujesz półdniowej wycieczki na najpiękniejszą plażę na wyspie jest to idealny wybór dla Ciebie!

3. W 2007 r. Miasto Korfu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na swoją świetnie zachowaną wenecką
architekturę, nienaruszoną podczas wielkiego trzęsienia ziemi w 1953 roku.
 

 1. W 1921 r na wyspie Korfu przyszedł na świat książę Filip - obecny mąż królowej Elżbiety II.Czy wiesz, że...?
2. Na placu Spianada w mieście Korfu znajduje się ogromne pole do gry w krykieta.



PAXOS + ANTIPAXOS
Wyprawę na wyspy Paxos i Antipaxos rozpoczynasz w godzinach porannych w porcie miasta Korfu. Niebywałą atrakcją jest już
sam rejs wzdłuż wschodnich wybrzeży wyspy, podczas którego wsłuchujesz się w legendy i opowieści o mijanych miejscach,

zabytkach i atrakcjach.

Po przybyciu do portu masz możliwość zwiedzania z
przewodnikiem urokliwej miejscowości. A zaraz po tym sam
przechadzasz się po romantycznych, wąskich uliczkach
miasteczka, spacerujesz wzdłuż wybrzeża, podziwiasz okolicę
oraz lazurowy odcień morza. Tutaj też możesz też skosztować
wyśmienitej kuchni opartej głównie na tym, co w morzu.

2. BŁĘKITNE GROTY
Kontynuujesz rejs. Masz okazję podziwiać niesamowity błękit
wody oraz wapienne klify! Zobaczysz też wyjątkowe Groty, które
Cię oczarują!

Z Paxos płyniesz na czterokrotnie od niej mniejszą wysepkę,
Antipaxos. Oszałamiające odcienie błękitu i przejrzystość
morza sprawią, że właśnie w jej okolicach czujesz się
niczym na Karaibach. Przy Antipaxos łódź zarzuca kotwicę,
z pokładu statku wchodzisz do wody i cieszysz się kąpielą w
orzeźwiającym, krystalicznie czystym Morzu Jońskim.

3. ANTIPAXOS - GRECKIE KARAIBY

PAMIĘTAJ!
Wyjazd w godzinach porannych.

Wycieczkę polecamy osobom umiejącym dobrze pływać
oraz dla fanów nurkowania! 

Greckie morze, słoneczne plaże i doskonała zabawa! 
Rejs po Jońskich Karaibach - moc wrażeń  i magiczne

wspomnienia gwarantowane!

1. SPACER PO LAKKA NA PAXOS





private tour.
Oferta dla osób, które cenią sobie prywatność
oraz anonimowość.  Jest to propozycja  usługi
przewodnika, czyli  indywidualne  zwiedzanie
wyspy. Liczba uczestników zależy od potrzeb
klienta. Wycieczka odbywa się wygodnym
samochodem lub busem dostosowanym do
wielkości grupy. Program ustalany jest
indywidualnie, wycena po  wcześniejszym
zapytaniu mailowym.

kontakt.

oferta dodatkowa. 
Pośredniczymy między innymi w wynajmie

samochodów.
Więcej informacji na stronie internetowej lub

poprzez kontakt z biurem.

korfu@magictours.plE-MAIL: 

TELEFON: 

WWW:
FACEBOOK:

+48 660 487 200
+ 30 698 4726 132

www.korfumagictours.pl
KorfuMagicTours

które wycieczki wybrać?
Aby ułatwić Państwu wybór, przygotowaliśmy przykładowe zestawy wycieczek,

które ułatwią zaplanowanie zwiedzania Korfu! 

Pakiet dla Rodzin Pakiet MUST SEE Pakiet ODKRYWCA

Magia Korfu 
classic 

Rejs Paxos
+Anitpaxos

Skarby Korfu
VIP

Magia Korfu 
classic/VIP Skarby Korfu

VIP Skarby 
Korfu VIP

Magia Korfu 
classic/VIP 

Rejs Paxos
+Anitpaxos

Albania 
+ Butrint

albo
Jeżeli chcesz zwiedzić jak najwięcej,

poznać nie tylko samą wyspę Korfu ale
okoliczne wysepki i udać się na ląd, to

wycieczki dla Ciebie! Sugerowane dla osób
spędzających na Korfu 7+ dni.

Chcesz poznać piękną Kerkyrę 
i zobaczyć jej najpiękniejsze

miejsca? Podczas tych dwóch
wycieczek zobaczysz to co trzeba,

będąc na Korfu!

Dla podróżujących Rodzin 
z dziećmi,  na początek polecamy Magię

Korfu i jedną z proponowanych wycieczek.

i/lub
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kos.

KOS - PŁYWAJĄCE OGRODY 
GRECJI!

WYBIERZ SIĘ NA WAKACJE
NA STYKU KULTUR



Na styku kultur.

Czy wiesz, że...?

Od mitycznych czasów Heraklesa, wyspa Kos była skrzyżowaniem wielu kultur i cywilizacji.
 
 

Widzieliście kiedyś pływający raj? Jeżeli nie to Kos jest idealnym tego przykładem.
Niekończące się piaszczyste złote plaże, ogrom zieleni, oliwek, migdałów, owoców oraz
kwitnących bananowców. Bez obaw! Dla fanów zabytków również znajdziemy mnóstwo
atrakcji. Są tu różnorodne kawiarnie, nowoczesne bary oraz tawerny serwujące owoce
morza, prosto z rybackiej sieci. Nie zapominajmy o nieziemsko smacznym winie oraz to z
czego Kos słynie – złocistych miodów. A co poza piaszczystymi plażami i
niesamowitymi miejscami do zwiedzania? Można by wymieniać bez końca. Jeśli jesteś
miłośnikiem przyrody, jak na ogród przystało zachwycisz się kolorowymi, pięknie
pachnącymi kwiatami. Każdy tu znajdzie coś dla siebie: od spokojnych, z dala od
komercyjnych miejsc, zakątki po bogate życie nocne, luksusowe hotele czy ośrodki
sportów wodnych. Na Kos wiodą prym... koty, ale poza nimi spotkamy również  pawie,
oraz nie zabraknie kojarzących się z Grecją kóz, osiołków i cykad grających w upalne dni
swoją melodię. Poza sezonem szczęśliwcy będą mogli zobaczyć również flamingi!

PŁYWAJĄCE OGRODY GRECJI!

Jak na multikulturową wyspę przystało,
na Kos nie może zabraknąć licznych
festiwali. Będąc na wyspie możecie trafić
m.in. na festiwal miodu, festiwal
Hipokratesa czy festiwal wina.

To tutaj harmonijne piękno antycznej
Grecji spotykało się z fascynującym
światem Orientu i włoską elegancją. Do
dzisiaj bogata historia Kos, jej łagodny
klimat, różnorodność krajobrazu,
piaszczyste plaże i nade wszystko
niezwykła atmosfera, którą tworzą
mieszkańcy wyspy, przyciągają gości
z całego świata.
 

Zaraz po Rodos i Karpathos, oblewana
przez południowo-wschodnie wody
Morza Egejskiego. Kos jest trzecią pod
względem wielkości wyspą Dodekanezu.
Położoną w samym sercu tego
archipelagu, jest oddalona zaledwie kilka
kilometrów od zachodnich wybrzeży
Turcji, znajduje się w pobliżu
wulkanicznej wyspy Nissyros, zacisznej
wysepki Pserimos i słynnej wyspy
poławiaczy gąbek – Kalymnos.
 
 



Marmari

Miasto Kos jest stolicą i głównym portem wyspy. Jest zbudowane
na północno-wschodniej stronie Kos, wokół rozległego obszaru
pełnego zieleni i bujnej roślinności. Pierwsi mieszkańcy przybyli
do Kos w czasach prehistorycznych, a pozostałości tego czasu
leżą wokół portu, a obecnie stanowią główną atrakcję wyspy.
Można tu znaleźć butikowe hotele, w pięknej scenerii tego
magicznego miejsca. Markety, zabytki, stacje autobusowe - to
miejscowość, która zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych

co?
gdzie?

jak?KOS
Baza hotelowa na wyspie jest bardzo rozbudowana.

Musisz sobie odpowiedzieć na ważne pytanie, czyli...
 w jakiej atmosferze chcesz spędzać swoje wakacje?

Miasto Kos

Tigaki

Psalidi

Mastichari
 

Kardamena
 

Miejsce słynie z wysokiej klasy hoteli oraz wysokiej jakości
świadczonych usług, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie stolicy
wyspy. Znajdziesz tu wiele tawern, sklepików z pamiątkami i kilka
małych sklepów spożywczych. Miejscowość zdecydowanie ożywa
po zachodzie słońca, bez problemu znajdziesz tu greckie wieczory
i muzykę na żywo.

Mastichari  to miejsce, które stopniowo przekształciło się w
bardzo popularny ośrodek turystyczny, oferujący wiele opcji
zakwaterowania i uroczych nadmorskich tawern leżących wokół
kryształowej zatoki. Co roku miejsce to odwiedza wielu turystów,
ze względu na czysty biały piasek i wspaniały błękit morza

Nowoczesne domy i tradycyjne budynki rozciągają się wzdłuż
krystalicznej zatoki, podczas gdy bujna roślinność i zielone
drzewa wychodzą z otaczającego krajobrazu. Naturalne piękno
Kardameny przyciąga wielu turystów. Znajduje się tuta mały port,
z którego wypływają promy na wyspę Nisyros. Kardamena jest
jednym z niewielu obszarów na Kos z doskonałą infrastrukturą, w
tym dużą liczbą miejsc noclegowych i udogodnień turystycznych.
Kardamena zachowuje swój tradycyjny urok i oferuje liczne
atrakcje turystyczne.

Miejscowość Tigaki to idealna baza wypadowa, a tym samym
można tu liczyć na spokojną atmosferą oraz dobrą bazę
noclegową. Dla fanów aktywnego spędzania czasu wodnego
dostępny jest wachlarz sportów wodnych m.in. narty wodne,
windsurfing czy loty spadochronem za motorówką
(parasailing). W okolicy świetnie przystosowanej do spacerów,
a także jazdy na rowerze, znajdziecie wypożyczalnie
samochodów i skuterów. Ale to nie wszystko! To własnie tutaj
znajdziecie 10-kilometrowa piękną piaszczystą plażę z bardzo
łagodnym zejściem do morza.
 

Niekończąca się piaszczysta plaża Marmari znajduje się 20
km na południowy zachód od miasta Kos i 5 km od Pyli. Na tej
pięknej plaży można korzystać z różnych udogodnień, takich
jak leżaki, parasole i zaplecze do uprawiania sportów
wodnych. Wzdłuż wybrzeża znajdują się restauracje , tawerny
i obiekty noclegowe - a wszystko to z widokiem na błękitne
morze!

Wyspa Kos to rowerowy raj - jedna z nielicznych greckich wysp, która
tak dobrze przystosowana jest dla rowerzystów. Znajdziecie tu ogrom
ścieżek rowerowych idealny na rodzinne wyprawy!

Czy wiesz, że...?



plaże.
Macie ochotę na naturalne SPA? To wyjątkowe miejsce daje
odwiedzającym inne wrażenia z gorących źródeł. Wody
termalne pochodzą z gór i tworzą małe jezioro tuż przy
żwirowej plaży. Naturalny basen może być zatłoczony od
lokalnych i zagranicznych turystów, ale wciąż pozostaje on
jedną z najlepszych plaż na wyspie Kos!

Therma Beach

Helona Beach
Oprócz złocistego piasku i czystych, błękitnych wód, ta
spokojna plaża oferuje spokój i ciszę, to idealne miejsce na
spacery po okolicy, oferującej luksusowe hotele. Tym, co
czyni to miejsce bardziej atrakcyjnym, jest bliskość tętniącej
życiem Kardameny, oddalonej o zaledwie cztery kilometry.
Ta plaża jest również rajem dla miłośników surfingu.

Polemi Beach - Magic Beach
Ta egzotyczna i spokojna przystań, nazywana również Magic
Beach - "magiczną plażą". Jest odwiedzana przez naturystów
i osoby szukające spokojnego czasu. Położona 32 km od
miasta Kos, posiada obszar wypełniony parasolami, leżakami,
a także długi odcinek odległej piaszczystej plaży.

Agios Stefanos znajduje się 40 km na południowy zachód 
od miasta Kos i 3 km na północny wschód od Kefalos.
Skalisty region wokół Agios Stefanos pokryty jest pięknymi
kwiatami i bujną roślinnością. Plaża to mieszanka piasku i
kamyków. W pobliżu znajdują się pozostałości dawnych
świątyń chrześcijańskich, które są imponującym motywem do
zdjęć. Jednak najciekawszą częścią tego obszaru jest Kastri,
mała wysepka stojąca niczym opuszczony zamek na środku
morza. Wszystkie te cechy są wyjątkowo połączone i tworzą
piękne środowisko dla odwiedzających.

Agios Stefanos

Kavo Paradiso 
Jedna z bardziej odizolowanych plaż na wyspie Kos, Cavo
Paridiso, ukryta jest w południowym krańcu wyspy, około pół
godziny drogi od wioski Kefalos. To magiczne miejsce, z
niezwykle krystalicznie czystą wodą i pięknymi złocistymi
piaskami, które tworzą egzotyczną scenerię unikalną dla
Morza Egejskiego. Odcięta od ruchliwego życia na wyspie,
plaża jest idealnym miejscem na relaksujący i spokojny
dzień. Częściowo zorganizowana, jest wystarczająco dużo
miejsca dla tych, którzy chcą stworzyć własną atmosferę.
Aby dotrzeć na plażę, należy wyjechać na południe od
Kefalos i podążać nią, aż... skończy się asfalt ☺

Niezależnie od tego, czy chcesz spędzić dzień na plaży, czy
jeździć rowerem, jest to idealne miejsce na wypoczynek. Ta
zielona plaża, położona bliżej centrum miasta, ma kilometr
piaszczystego wybrzeża, przy którym można uprawiać sporty
wodne i plażowe, od siatkówki po surfing. Obdarzona płaską
powierzchnią plaża Lambi nadaje się do jazdy na rowerze i
spacerów.

Lambi Beach

Plaże na Kos należą do jednych z najpiękniejszych 
na wyspach Dodekanezu. Oto nasze wskazówki:

Ciekawostka dla fanów sportów wodnych: w okresie od maja do
października charakterystycznym u wybrzeży Turcji i na morzu
Egejskim jest północny wiatr Meltemi, stwarzający idealne
warunki do szaleństwa na morskich falach. Wyspa dysponuje
wieloma ośrodkami sportów wodnych: od kite po windsurfing.

co?
gdzie?

jak?

Czy wiesz, że...?





Kalimera Kos VIP
1. MIASTO KOS – MIX KULTUR
Kos to wyspa wielu kultur i najlepiej można zaobserwować to w jej
stolicy. Spacerując wzdłuż portu oraz tętniącymi życiem uliczkami,
Twoją uwagę przyciągają zabytki z różnych epok – od starożytności
aż po współczesność. 

2. WIEŚ PLATANI – SZCZYPTA WSCHODU
Przejeżdżasz przez maleńkie miasteczko Platani (tur. Kermete) na
obrzeżach stolicy. Mieszkają tutaj Grecy tureckiego pochodzenia.
Różnorodność kultur jest tu jeszcze bardziej wyraźna.

3. ŚLADAMI HIPOKRATESA
Wyspa Kos to miejsce narodzin Hipokratesa, do dziś uznawanego 
za ojca współczesnej medycyny. Dzięki niemu używamy dzisiaj słów
takich jak diagnoza, prognoza czy symptom... Podczas wycieczki
wraz z przewodnikiem odwiedzisz ruiny świątyni Asklepiosa.
Wsłuchując się w opowieści, otwórz oczy wyobraźni i zobacz
wszystkie etapy starożytnych metod uzdrawiania.

4. WINIARNIA I MIODZIARNIA! BIAŁE CZY CZERWONE?
A MOŻE MIÓD?
Zaglądasz do jednej z najlepszych winiarni na wyspie. Krótki spacer
po winnicy oraz po hali produkcyjnej wieńczy degustacja, dzięki
której zaznajamiasz się z walorami smakowymi. Na zdrowie!
Jamas! Odwiedzasz rodzinne przedsiębiorstwo produkujące
wysokiej jakości miód pszczeli. Usiądź i wysłuchaj krótkiej
prezentacji, a następnie skosztuj greckich, ciepłych pączuszków –
loukoumades – polanych gęstym, słodkim, małym co nieco.

5. WIEŚ ZIA NA GÓRSKICH SZLAKACH
Wjeżdżasz do wsi położonej u stóp najwyższego szczytu wyspy Kos.
Wioska Zia to urocze miejsce, skąd rozpościera się widok na
pobliskie wyspy oraz Turcję. Jest to też okazja do odpoczynku w
cieniu drzew czy wrzucenia czegoś na ząb! Smacznego!

6. PALIO PYLI – OPUSZCZONA GÓRSKA WIEŚ
Docierasz do opuszczonej przed laty wioski Palio Pyli. Spacer
między ruinami jest wymagający, ale widok zdecydowanie wart tej
ceny. Stąd bowiem podziwiasz imponujący widok na nizinną,
północną część wyspy i sąsiadujące z nią m.in. Kalymnos.

7. KĄPIEL NA RAJSKIEJ PLAŻY
Marzysz o chwili relaksu na rajskiej plaży? Proszę bardzo! Zanurz
się więc w orzeźwiającej, błękitnej wodzie, połóż na miękkim piasku
lub schowaj się w cieniu przy kieliszku orzeźwiającego wina. Czas
na odpoczynek i relaks w małym raju!

8. REJS PO ZATOCE KEFALOS - OPCJONALNY
Kapitan zabiera nas w ok. 1h rejs po Zatoce Kefalos. Zobacz plaże 
z pokładu statku i wysłuchaj opowieści o wczesnochrześcijańskich
świątyniach Ag. Stefanos, których ruiny położone są nieopodal
maleńkiej wysepki Kastri. Z pewnością kojarzysz ją z pocztówek 
i folderów. Możemy poprosić kapitana, by na nią również zejść! 
A może chcesz kontynuować plażowanie w zatoce? Nie ma sprawy!
Rejs jest nieobowiązkowy. Odbierzemy Cię z portu za około godzinę.

MUST SEE!





Tutaj dotrzesz tylko z nami! Przybywasz na wzgórze proroka Eliasza,
skąd rozpościerają się jedne z najlepszych, panoramicznych
widoków na wulkaniczny krater Nissiros. Koniecznie wstąp do
urokliwego, biało-niebieskiego kościółka proroka Eliasza.

Nissiros
1. WZGÓRZE PROROKA ELIASZA - TYLKO Z NAMI!

2. MAŁE SANTORINI, CZYLI SPACER PO OSADZIE NIKIA
W maleńkiej wiosce Nikia, która zlokalizowana jest prawie
bezpośrednio nad kraterem wulkanicznym, możesz zachwycić się
lokalną architekturą – białe domki, wąskie uliczki, niebieskie
okiennice, cisza i spokój to tło niczym z cykladzkich wysp! Z punktu
widokowego zobaczysz pełną panoramę kaldery a także wyspę Tilos
i przyległą do niej wysepkę w kształcie żółwia – koniecznie zrób
zdjęcia!

3. ZAJRZYJ DO WNĘTRZA WULKANU STEFANOS!
Podczas przejazdu na kolejny punkt wsłuchaj się w opowieści
przewodnika i przygotuj się na spotkanie z siłami natury! Już
za moment będziesz miał możliwość wejścia do wielkiego
krateru aktywnego wulkanu! Krater Stefanos jest szeroki na
330 i głęboki na 27 metrów – widoczne w nim są fumarole,
czyli otwory ekshalacji wulkanicznej, przez które wydobywa się
para wodna i siarka. Robi to niezapomniane i wyjątkowe
wrażenie!

4. WIZYTA W MANDRAKI
Wracasz do stolicy wyspy - Mandraki. Tam poznajesz kolejne, ważne
dla mieszkańców wyspy legendy. Spacerując nadmorskimi uliczkami
możesz spotkać rybaków suszących ośmiornice! Około godzinna
przerwa będzie idealną okazją, by rozsmakować się w lokalnej
kuchni i wybrać się na krótki spacer! Przewodnik opowiada Ci o
monastyrze, zaglądasz na plażę Chochlaki, na której zamiast żwirku
lub piasku zaobserwujesz duże (wielkości strusiego jaja) otoczaki
ze skały wulkanicznej i piękny kolor morza u stóp monastyru.

A MOŻE WULKAN? WULKANICZNA
PRZYGODA!

Sercem Nissiros jest krater wulkanu, Stefanos, który znajduje
się w głębokiej dolinie. Żeby się tam dostać, trzeba pokonać
kilka kilometrów bardzo stromych serpentyn. Mówi się, że
greccy kierowcy urodzili się z kierownicą w rękach, więc
rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i podziwiajcie okolicę, bo
oczom ukazuje się niesamowity krajobraz!

Czy wiesz, że...?



Spacerując po wąskich uliczkach lokalnych miejscowości na pewno zwrócicie uwagę na brak typowej kostki brukowej na
chodnikach. Na Nissiros używa się czarnych i białych kamieni pochodzących z Morza Egejskiego! 

Czy wiesz, że...?



Sekrety Kalymnos
1.MANUFAKTURA GĄBEK
Czym tak naprawdę są naturalne gąbki? Jak się je poławia i do czego
wykorzystuje? Jakie są ich właściwości i dlaczego to właśnie wyspa
Kalymnos uchodzi za ich ojczyznę? Odpowiedź na te i inne pytania
poznasz w prawdziwej manufakturze gąbek.

2. VATHY, CZYLI ZATOKA UKRYTA W GŁĘBI
Zmierzasz w stronę bardzo wąskiej, skrytej między niewielkimi
klifami zatoki. W wiosce Vathy cieszysz się kąpielą lub skokami do
wody z kilkumetrowych klifów.

3. RZUT OKA NA WSPINACZKOWY RAJ
Przed Tobą przejazd przez górzystą część wyspy. Po lewej miniesz
najwyższy szczyt proroka Eliasza, chwilę później przez maleńką wieś
Arginonta, by w końcu dotrzesz do Armeos. To tutaj zjeżdżają setki
miłośników wspinaczek. Spójrz w górę i zobacz majestatycznie
prezentującą się Wielką Jaskinię (Grande Grotta). Aparaty gotowe?
Pstryk!

Jeżeli szukasz miejsca idealnego do wspinaczki skałkowej 
w towarzystwie morskich widoków - nie mogłeś trafić lepiej!

4. REJS NA TELENDOS
Na naszej liście jest również rejs na Telendos - niewielką,
zamieszkałą jedynie przez 60 osób wysepkę, zlokalizowaną
niedaleko Kalymnos. Niegdyś była ona częścią Kalymnos, lecz w
wyniku silnego trzęsienia ziemi oderwała się i dziś stanowi oddzielny
skrawek lądu. Okolica słynie z ciszy, gdyż na wyspie nie ma
samochodów ani motorów! To bajeczne miejsce na odpoczynek na
plaży lub grecką ucztę w lokalnej tawernie!

5. CHORA – DAWNA STOLICA WYSPY
Wyjeżdżasz z Myrties i przejeżdżasz przez wioskę Panormos, skąd
jeszcze przez chwilę będzie widać malownicze Telendos. Chwilę
później wjedziesz do Chory, dawnej stolicy Kalymnos. Zobacz, jak po
lewej maluje się stare Chorio z ruinami bizantyjskiego zamku.

6. MONASTYR ŚW. SAVVASA
Zaglądasz do monastyru patrona wyspy św. Savvasa, któremu wierni
zawdzięczają wiele cudów. Sprzed świątyni rozpościera się zapierający
dech widok na stolicę wyspy oraz zatokę, w której jest ona
usytuowana. Koniecznie przygotuj aparat!
7. RELAKS, KAWA I LODY W POTHIA
Nim wyruszysz w podróż powrotną na Kos w głównym portowym
mieście, Pothia, znajdziesz czas na popołudniową kawę i krótki spacer
portową promenadą. Około godziny 17:00 prom na Kos podniesie
kotwicę i nadejdzie czas, by pożegnać się z niezwykłym Kalymnos.

KRÓLESTWO GĄBEK!

Czy wiesz, że...?



Zabierzemy Cię w krainę Orientu, do Azji. Fascynująca Turcja czeka w zasięgu wzroku! 
Bodrum to wyjątkowe miejsce – miasto bogate kulturalnie i luksusowe. 

 
To tutaj w starożytnym Halikarnassos znajdowało się Mauzoleum, jeden z 7 cudów antycznego świata. Spacerując wzdłuż linii
portowej dotrzesz do mariny, w której znajdziesz ekskluzywne jachty. Dzięki nim miasto nazywane jest też potocznie tureckim
Saint Tropez. W porcie zobaczysz też wspaniałą, dobrze zachowaną Twierdzę św. Piotra – zamek rycerzy maltańskich. 
Z pocztówkowego wzgórza z wiatrakami zatoka portowa i królująca w niej twierdza robią jeszcze większe wrażenie! Odwiedzisz
centrum złota, w którym obejrzysz drogocenne drobiazgi, przymierzysz je i –  gdy tylko zapragniesz – zrobisz sobie lub bliskim
wyjątkowy prezent na wiele lat. Odwiedzisz również turecki bazar – miejsce, w którym, oprócz spróbowania lokalnych
przysmaków, warto wypróbować wszelakich zdolności w negocjowaniu cen!

Złota TurcjaKAWAŁEK AZJI!

Gotowi na nowości? 
Już wkrótce w naszej ofercie...

Bądź pierwszy! Koniecznie obserwuj
nasz profil na Facebook oraz Instagram
Poinformujemy Cię, kiedy oferta wejdzie

do sprzedaży!



private tour.
Szukacie czegoś wyjątkowego w gronie bliskich i chcesz spędzić jedne z najlepszych magicznych przygód w życiu? 

Oferta Private Tour to idealna propozycja dla tych, którzy chcą oderwać się od klasycznej wersji zwiedzania
wyspy. Specjalnie dla Państwa przygotujemy autorski program zwiedzania uwzględniając to, na czym Wam zależy.

W ciągu jednego dnia zbierzemy wszystkie najważniejsze atrakcje wyspy, dostosujemy typ wycieczki oraz jej tematykę do
Państwa potrzeb: od imprez dla fanów historii przez miejsca trudno dostępne bez pomocy naszego przewodnika, po przejazd
przez najpiękniejsze plaże Kos.
 
W opcji PRIVATE TOUR zyskujecie Państwo swobodę, własny plan i czas zwiedzania oraz nas – swoich przewodników na
wyłączność. Program ustalany jest indywidualnie, wycena po wcześniejszym zapytaniu mailowym kos@magicturs.pl

grupy zorganizowane.
Grecki wieczór? Nie ma problemu!

Całodzienny rejs? Załatwione! 
A może grupa ma inne marzenia? 

Spełnimy wszystkie! Nasi specjaliści pomogą
dobrać odpowiednia ofertę dla grupy,

uwzględniając przy tym wszystkie
wymagania!

Program ustalany jest indywidualnie, szyjemy na
miarę! Wycena po wcześniejszym zapytaniu

mailowym na kos@magictours.pl 
ZAPRASZAMY!

STWORZYMY DLA CIEBIE IMPREZĘ MARZEŃ!

W samym sercu wyspy Kos znajduje się wyjątkowy las Plaka, który zamieszkują... pawie, a wraz z nimi koty, którymi opiekują się
wolontariusze dostarczając im pożywienie. To idealne miejsce na popołudniowy relaks w orzeźwiającym cieniu lasu sosnowego!

Czy wiesz, że...?



pakiety.
PAKIET BRONZE
Chcesz zobaczyć co najważniejsze? Koniecznie wybierz wycieczkę
Kalimera Kos, która odkryje przed Tobą największe atrakcje wyspy!
Dla urozmaicenia koniecznie wybierz się z nami na Wulkaniczną
Przygodą - w końcu nie codziennie mamy okazję spacerować po
kraterze wulkanu!

PAKIET SILVER
Kalimera Kos, Sekrety Kalymnos VIP oraz Wulkaniczna przygoda -
jedne wakacje i wyprawa na 3 wyspy, a nawet 4! Podczas wyprawy
do Królestwa gąbek - Kalymnos - wybieramy się także w rejs na
Telendos!

PAKIET GOLD
Pakiet dedykowany dla osób, które chcą czerpać z wyspy i jej okolic
garściami - Złota Turcja, Wulkaniczna Przygoda, Sekrety Kalymnos
VIP oraz Kalimera Kos - Pakiet 4 wycieczek dla ciekawych świata!

WSPÓŁPRACUJEMY Z LOKALNYMI FIRMAMI
W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DODATKOWYCH

oferta
dodatkowa.

Kos Magic Tours nie jest właścicielem pojazdów przedstawionych 
w załączonej ofercie, ani jej organizatorem, lecz jedynie pośrednikiem. Kos

Magic Tours nie odpowiada za wprowadzone w ofercie zmiany, anulacje, stan
techniczny pojazdów, etc. Oferta nie obejmuje udziału polskiego

pilota/kapitana/przewodnika.

Za naszym pośrednictwem można skorzystać z:

NURKOWANIA
WYNAJMU ŁODZI MOTOROWYCH

AQUAPARKU LIDO

WYNAJMU SAMOCHODÓW I SKUTERÓW

Jaki kolor orientu, taki kolor pakietu wybierz dla siebie!

kontakt.
kos@magictours.plE-MAIL: 

TELEFON: 

WWW:
FACEBOOK:

+48 784 600 060
+ 30 698 7572 391

www.kosmagictours.pl
KorfuMagicTours
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ateny.ZWIEDZAJ Z NAMI ATENY PRZEZ CAŁY ROK!

STAROŻYTNE MIASTO

STOLICA Z PRZESZŁOŚCIĄ

SPRAWDŹ CO TRZEBA ZOBACZYĆ!

MIASTO BOGÓW I FILOZOFÓW



Już dwa tysiące lat temu starożytni Rzymianie uważali podróż
do Aten za nieodłączny element procesu kształcenia. Od tego
czasu niewiele się w tym względzie zmieniło – także dziś do
Aten ciągną tłumy ludzi z całego świata, po to by osobiście
poznać i zobaczyć osiągnięcia starożytnych Greków.
 
Osiągnięcia, które legły u podstaw cywilizacji europejskiej. To
magiczne przeżycie kiedy możesz chodzić po mieście, w którym
urodziła się demokracja, filozofia, prawo, teatr, tragedia,
medycyna, spacerować po Greckiej agorze po której
przechadzali się Sokrates, Platon i Arystoteles! 
 
Ale co powoduje, że Ateny przyciągają do siebie jak magnes?
Pewnie to, że są zarówno wschodnie jak i zachodnie, męczące i
rozrywkowe, starożytne, bizantyjskie i współczesne, otoczone
górami i oblane morzem. W ciągu kilku minut możesz przenieś
się do innej epoki, w inny wymiar. Ateny to nie tylko historia,
starsze i nowsze budynki czy morze. Ateny to przygoda,
przygoda osobista, którą samemu trzeba przeżyć. Każdy zaułek
kryje jakąś niespodziankę pełną muzyki, zapachów, smaków,
śmiechu, miłości i nienawiści. Wystarczy wsłuchać się w serce
Aten – bije głośno a jedyne co musisz zrobić to poddać się  jego
pulsowi i dać mu się ponieść gdziekolwiek Cię nie zaprowadzi.
Jest to miasto, które nigdy nie śpi i nigdy nie przestaje
zadziwiać.

Stolica z
przeszłością 



Miasto Bogów...
Czy wiesz, że...?To tutaj w tym mieście w V w. p.n.e. powstała

najwspanialsza budowla wszech czasów Partenon, a wielcy
tragicy Ajschylos, Sofokles i Eurypides rywalizowali między
sobą podczas konkursów teatralnych – agon – w teatrze
Dionizosa u stóp Akropolu. To tutaj Hadrian, Cesarz
Rzymski zakochany w Atenach,   zbudował wspaniałą
bibliotekę i świątynię Zeusa Olimpijskiego, w zamian za co
ludność Aten, w podzięce postawiła mu łuk triumfalny –
zwany Łukiem Hadriana.
 
 

Ateny cieszą się mianem
jedynym w swoim rodzaju
wielkie muzeum na świeżym
powietrzu. To wspaniałe miasto
powinna być obowiązkowym
punktem na turystycznej mapie
każdego fana podróży. Jeżeli
kiedyś zastanawiałeś się jak to
jest podróżować w czasie?
Kupuj bilet lotniczy do Ateny
aby sę przekonać!

Spacerując po Place nagle znajdziesz się w Anafiotika i wydaje Ci się, że znalazłeś się na
małej wysepce ale wystarczy odwrócić głowę, żeby zobaczyć majestatyczne święte
wzgórze – Akropol, po chwili spojrzysz na prawo i wzrok zatrzyma się na ukrytym wśród
drzew bizantyjskim kościółku, nieopodal którego stoi turecki meczet w otoczeniu nowych
budynków – a w oddali zobaczysz morze, morze które trzyma w objęciach całe miasto,
niebieskie aż po horyzont. W każdej chwili możesz znaleźć się na pięknej plaży, poczuć
wznoszenie i opadanie fal, dotyk wiatru na twarzy, posłuchać jego szumu, który koi serce i
duszę, oczyszcza umysł. I tak na każdym kroku jesteś przez to miasto zaskakiwany.

...I FILOZOFÓW!

Ateny to nie tylko stolica Grecji i
największe miasto pięknej Hellady,
jeden z najważniejszych ośrodków
turystycznych Europy z zabytkami
kultury antycznej! Prawdziwa skarbnica
historii!

Ale Ateny to nie tylko starożytność; XV-wieczny Meczet
Zdobywców na terenie Agory Rzymskiej   i Meczet
Tzistarakisa na Monastirakach to świadectwa prawie 400-
letniej okupacji tureckiej, zakończonej powstaniem w 1821
r. Plaka – historyczna dzielnica Aten, Parlament i Grób
Nieznanego Żołnierza to już historia nowożytna, równie
burzliwa jak ta sprzed wielu, wielu wieków.





ATENY 
STAROŻYTNE

Wyjątkowy spacer* po magicznych Atenach śladem starożytnych. Zobaczymy i odwiedzimy miejsca, które tysiące lat
temu były miejscami kultu starożytnych Greków! Zakładamy wygodne buty i wyruszamy w podróż do przeszłości!

Największa świątynia w Grecji zbudowana została
przez cesarza Hadriana w 131 r. n.e., ok. 700 lat po
postawieniu jej fundamentów przez tyrana Pizystrata.

ŚWIĄTYNIA ZEUSA OLIMPIJSKIEGO1.

Łuk Hadriana to łuk triumfalny Ten wysoki na 18 m łuk
wybudowany został prawdopodobnie z okazji
przybycia do Aten cesarza Hadriana na otwarcie
świątyni Zeusa Olimpijskiego.

2. ŁUK HADRIANA

3. WZGÓRZE AKROPOLU
TEATR DIONIZOSA 

Najsłynniejszy teatr grecki, który został wybudowany w
Atenach u stóp Akropolu. Tutaj starożytni Grecy czcili
Dionizosa, organizując co roku agony teatralne.

Do Asklepiejonu chorzy i pielgrzymi przybywali jedynie po
zmierzchu. Wierzono, iż spędzenie nocy wewnątrz
sanktuarium sprzyjało pojawieniu się Asklepiosa 
i cudowne uzdrowienia!

ASKLEPIEJON 

ODEON HERODA ATTYKA
Wykuty w skale Odeon - czyli teatr muzyczny - to budowla
powstała na zlecenie Heroda Attyka – rzymskiego polityka i
męża stanu, a także archonta w Atenach i wykładowcy 
w ateńskiej szkole sofistów.

PARTENON NA AKROPOLU**
W całej Grecji jest tylko jeden akropol, który zasługuje na to,
by być pisanym wielką literą – jest nim właśnie Akropol w
Atenach!To tutaj zobaczymy legendarną świątynię, czyli
Partenon! I piękną panoramę!

4. WZGÓRZE ARESA - AREOPAG
Areopag jest często obecny w greckich mitach 
i greckiej historii. Jak mówią mity, to właśnie tutaj 
za zabójstwo miał być sądzony Ares i Orestes. 

*Miejsce zbiórki: stacja metra Acropolis.
Dla większych grup możliwe zorganizowanie transferu 
z hotelu do miejsca zbiórki..



**Dodatkowo płatne wejścia na stanowiska
archeologiczne - bilety do zakupienia we własnym
zakresie na miejscu lub online. Darmowe wejścia dla
studentów i seniorów za okazaniem ważnej legitymacji!

Czas trwania: ok. 8 godzin.
Wycieczka z polskim przewodnikiem!

Co warto zabrać na wycieczkę?
- butelka wody
- wygodne buty

- w okresie wakacyjnym: nakrycie głowy, 
krem z filtrem,

- w okresie zimowym: ciepła kurtka, parasol
 

Założona przez Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta,
miała stanowić przedłużenie Agory Greckiej. Najlepiej
zachowanym obiektem na terenie Agory Rzymskiej jest
Wieża Wiatrów, która w starożytności pełniła m.in.
funkcję zegara słonecznego.

6. AGORA RZYMSKA**

7. PLAKA
Historyczna dzielnica Aten, położona u podnóża
Akropolu. Jeden z najbardziej malowniczych rejonów
Aten i można tu przez chwilę poczuć atmosferę XIX -
wiecznego miasta, w którym krzyżowały się wpływy
muzułmańskiej Turcji i prawosławnej kultury Grecji.

8. KATEDRA ZWIASTOWANIA NMP
W tej trójnawowej bazylice ozdobionej piękną kopułą mają
miejsce wszelkie ważne, związane z miastem uroczystości
kościelne.

9. PARLAMENT
Budynek Greckiego Parlamentu w swoim pierwotnym
zamyśle służył jako pałac króla Ottona - pierwszego króla
Grecji. Zniszczony przez pożary i opuszczony przez
rodzinę królewską dopiero po wielu latach zmienił swoją
pierwotną funkcję. Tutaj odbywa się słynna zmiana warty
przy grobie Nieznaneg Żołnieża.

5.  BIBLIOTEKA HADRIANA
Była najwspanialszym dziełem i wkładem w kulturę
grecką cesarza Hadriana. To tutaj między innymi
znajdowały się księgi historyczne i literackie ale także
archiwa miasta i zbiory z Biblioteki Aleksandryjskiej.



Akropol 4h
Krótka 4-godzinna wycieczka podczas, której razem z Przewodnikiem zrealizujemy krótki
spacer po zboczach Akropolu. Zobaczymy słynny Partenon i magiczny widok na całe miasto!

TEATR DIONIZOSA *
Najsłynniejszy teatr grecki, który został
wybudowany w Atenach u stóp Akropolu. Tutaj
starożytni Grecy czcili Dionizosa, organizując co
roku agony teatralne.

Do Asklepiejonu chorzy i pielgrzymi przybywali
jedynie po zmierzchu. Wierzono, iż spędzenie
nocy wewnątrz sanktuarium sprzyjało pojawieniu
się Asklepiosa 
i cudownemu uzdrowieniu!

ASKLEPIEJON 

ODEON HERODA ATTYKA
Wykuty w skale Odeon - czyli teatr muzyczny - to
budowla powstała na zlecenie Heroda Attyka –
rzymskiego polityka i męża stanu, a także
archonta 
w Atenach i wykładowcy w ateńskiej szkole
sofistów.PARTENON NA AKROPOLU

W całej Grecji jest tylko jeden akropol, który
zasługuje na to, by być pisanym wielką literą –
jest nim właśnie Akropol w Atenach! Stanowił on
najważniejszy w całej Helladzie ośrodek kultu
religijnego. To tutaj zobaczymy legendarną
świątynię, czyli Partenon i piękną panoramę!

WZGÓRZE AKROPOLU1.

2. WZGÓRZE ARESA - AREOPAG
Areopag jest często obecny w greckich mitach oraz
greckiej historii. Jak mówią mity, to właśnie tutaj za
zabójstwo miał być sądzony Ares i Orestes. 

*Dodatkowo płatne wejście na stanowiska
archeologiczne - płatne na miejscu lub online, 

we własnym zakresie.



ASKLEPIEJON 

MIX ATENY

3. ANAFIOTIKA
Malownicza część historycznej dzielnicy Plaka, która
przypomina swoją architekturą jedną z wysp na
Cykladach – Anafi. Zbudowana została przez
wyspiarzy, którzy przybyli tutaj do pracy w XIX wieku.
To ulubione miejsce fotografów!

5. CZAS NA GRECKI OBIAD
Zatrzymamy się w małej tawernie w samym centrum
Monastiraki. Będziemy mogli spróbować typowych
dań kuchni greckiej oraz specjalność kuchni, czyli
grecki kebab lub souvlaki.

To musisz zobaczyć! Połącz zwiedzanie z relaksem nad
morzem! Wycieczka dla każdego! 
Sprawdź dwie wersje wycieczki: 
Mix Ateny Zima + Sounio (październik - maj)
Mix Ateny Lato + Rejs (czerwiec-wrzesień)

TEATR DIONIZOSA 
Najsłynniejszy teatr grecki,
który został wybudowany 

w Atenach u stóp Akropolu.
Tutaj starożytni Grecy czcili

Dionizosa, co roku
organizując agony teatralne.

Do Asklepiejonu przybywali
chorzy i pielgrzymi jedynie po

zmierzchu. Wierzono, iż
spędzenie nocy w sanktuarium

sprzyjało pojawieniu się
Asklepiosa oraz cudownemu

uzdrowieniu!

ODEON HERODA ATTYKA

Wykuty w skale Odeon - czyli
teatr muzyczny - to budowla
powstała na zlecenie Heroda
Attyka – rzymskiego polityka

i męża stanu,  archonta w
Atenach a także wykładowcy

w ateńskiej szkole.

PARTENON NA AKROPOLU*

W całej Grecji jest tylko jeden
akropol, który zasługuje na to,
by być pisanym wielką literą –

jest nim właśnie Akropol 
w Atenach! Tutaj zobaczymy
legendarną świątynię, czyli

Partenon! 

1. WZGÓRZE AKROPOLU

2. WZGÓRZE ARESA - AREOPAG
Areopag jest często obecny w greckich mitach oraz
historii. Jak mówią mity, to właśnie tutaj za zabójstwo
miał być sądzony Ares i Orestes. 

4. AGORA GRECKA *
Tutaj schodzili się na debaty ateńczycy, przemawiali
znakomici mówcy, a filozofowie wymieniali się
poglądami. Zobaczymy znaną nam z podręczników
szkolnych Stoa Attalosa oraz pięknie zachowaną
świątynię Hefajstosa. 

LATO / ZIMA

*Dodatkowo płatne wejście na stanowiska archeologiczne - płatne na miejscu lub online, we własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.



STADION
      KALIMARMARO

6. PRZEJAZD 
(CZAS NA ZDJĘCIA):

TRIADA ATEŃSKA

PARLAMENT

CENTRUM KULTUROWE 
     STAVROSA NIARCHOSA

GLYFADA

Tzw. Triada Ateńska to komplet trzech budynków:
Biblioteka, Uniwersytet oraz Akademia Ateńska.

Kiedyś pałac Królowej, dzisiaj Parlament. To tutaj można
zobaczyć zmianę warty pod Grobem Nieznanego Żołnieża.

Do dnia dzisiejszego na stadionie odbywają się ważne
międzynarodowe wydarzenia sportowe! 

Tutaj widać rozwój i nowoczesność. To jedna z bogatszych
dzielnic na obrzeżach Aten.

MARINA FLISVOS
Przejdziemy się aleją luksusowych łodzi oraz jachtów. 

Poznamy historię najbogatszych Greków ostatnich stuleci!

Nowoczesne centrum z biblioteką, salami koncertowymi,
filharmonią, kawiarnią i tarasem widokowym. Nowy symbol Aten!

7. POCZĘSTUNEK - MINI DEGUSTACJA
Ateny to nie tylko zwiedzanie, historia i architektura! To
pyszna kuchnia i lokalne specjały. Mamy dla Was coś
smacznego!

8. MIX ATENY ZIMA: PRZYLĄDEK SOUNIO - ŚWIĄTYNIA POSEJDONA 
Ostatni punkt programu, który jest niczym wisienka na torcie! Udajemy się całkiem poza Ateny, na sam przylądek
Sounio, by móc zobaczyć jeden z piękniejszych zachodów słońca w Grecji. W towarzystwie klimatycznych ruin świątyni
boga Mórz i Oceanów, zobaczymy jak słońce udaje się w jego objęcia!

8. MIX ATENY LATO: 
REJS WZDŁUŻ WYBRZEŻA ZATOKI SAROŃSKIEJ
Czas na odpoczynek od miejskiego zgiełku i relaks nad
morzem! Wybierzemy się w rejs łódką motorową wzdłuż
wschodniego wybrzeża Zatoki Sarońskiej, by schłodzić
się w morskiej bryzie, popływać w krystalicznie czystej
wodzie (to raj dla nurków!), zobaczymy piękne dziewicze
plaże i zachwycimy się przepięknymi widokami! 



Akropol z przewodnikiem

Anafiotika

Agora Grecka
Stoa Attalosa i świątynia Hefajstosa

Parlament

Triada Ateńska

Centrum Kulturowe S.Niarchosa

Stadion Panateński

Plażowanie (opcja)

Przylądek Sounio lub Rejs
Światynia Posejdona

Światynia Zeusa Olimpijskiego

Agora Rzymska

Kościół Metropolitański, Plaka

Dzielnica Plaka

Zmiana warty pod Parlamentem

Degustacja niespodzianka

Marina Flisvos 

Pomnik Lizykratesa

Łuka Hadriana

Czas na obiad

Wzgórze Aresa

ATENY 
STAROŻYTNE

MIX 
ATENY

AKROPOL 
4H

Porównaj i wybierz 
odpowiednią wycieczkę!

 
Akropol 4h: 
polecamy osobom, które nie chcą
poświęcać zbyt dużo czasu na
zwiedzanie Aten lub są w Atenach przez
krótki czas.
 
Ateny Starożytne: 
polecamy miłośnikom historii i kultury
starożytnej! Spacer po najważniejszych
obiektach oraz stanowiskach
archeologicznych z polskojęzycznym
przewodnikiem.
 
MIX Ateny: 
Wycieczka dla wszystkich! Polecamy ją
osobom, które chcą zobaczyć jak
najwięcej, nie omijając najważniejszej
atrakcji - Akropolu! To spacer po mieście
połączony z przejazdem przez
nowoczesną część Aten. Podróżujemy aż
na przylądek Sounio, gdzie zobaczymy
jedną z piękniejszych świątyń
starożytnych i zachodów słońca (Mix
Ateny Zima) lub realizujemy rejs
motorówką wzdłuż wschodniego
wybrzeża Zatoki Sarońskiej!
 

Na wycieczce zobaczysz... :

różnice programowe.



PELOPONEZ

*dodatkowe bilety wstępu 

Na zakończenie swojej podróży udamy się do Epidavros.
Znajduje się tam największy i jeden z najpiękniejszych
zachowanych teatrów antycznych. Teatr stanowił kiedyś
część sanktuarium. W tym miejscu wciąż żyje duch
greckiego boga dramatu – Dionizosa. Niepowtarzalne
efekty akustyczne pozostaną w pamięci na długi czas!

Zobacz malownicze miejsca i odkryj starożytne tajemnice!
podróż do źródeł

KANAŁ KORYNCKI1.
Kanał o długości 6343 m. zaprojektował twórca Kanału
Sueskiego, skracając drogę morską o niemal 200 mil! To
miejsce jest wizytówką Peloponezu. 

2. WINIARNIA - DEGUSTACJA
Peloponez słynie z wybornych win! Najsłynniejsze greckie
wina produkowane są miedzy innymi właśnie tutaj na
Peloponezie, w miejscowości Nemea. Spróbujemy
lokalnego wina oraz dowiemy się jak są one produkowane.
3. MYKENY*
Mykeny znamy z poematów Homera i Słowackiego. Tutaj
znajduje się słynny grób Agamemnona, z którym związana
jest kontrowersyjna historia amatora-archeologa, Henryka
Schliemann'a. 

4. NAFPLIO
Miasto z piękną wenecką zabudową, które dla Wenecjan
było greckim Neapolem. Nafplio było pierwszą stolicą
Niepodległej Grecji. Jest to miejsce, które zapisało się na
katach historii nowożytnej -  to tutaj został zamordowany
pierwszy prezydent kraju Ioannis Kapodistrias. 
5. EPIDAVROS*

*Dodatkowo płatne wejście na stanowiska
archeologiczne - płatne na miejscu lub online, 

we włanym zakresie.



grupy zorganizowane. 
O klimacie wycieczki decydują jej uczestnicy. I to odróżnia nas od innych. Mamy wielkie szczęście, że do Magic Tours trafiają
niesamowici ludzie chcący dobrze się bawić i spędzać czas w niebanalny sposób. My tylko pomagamy, aby tak się stało i
dzielimy się pozytywną energią.

kontakt. 

Bez względu na charakter wycieczki, jej
zasięg czy ilość uczestników o ofercie
decyduje wiele ściśle związanych ze sobą
elementów oraz oczekiwań ze strony
naszego Klienta. Analizujemy potrzeby,
podchodzimy do każdego zamówienia w
sposób indywidualny, staramy się patrzeć
na każdą wycieczkę nieszablonowo co
pozwala nam stworzyć szczegółową
prezentację optymalnej propozycji
współpracy. Ciągły rozwój jest niezwykle
ważny. W sektorze turystycznym nasze
działania skupiamy na utrzymywaniu i
umacnianiu naszej obecnej pozycji na
rynku dzięki nawiązaniu możliwie bliskich
relacji z Klientami oraz efektywności
kosztowej. 

ateny@magictours.plE-MAIL: 

TELEFON: 

WWW:
FACEBOOK:

+48 660 487 900
+ 30 698 49 528 13

www.atenymagictours.pl
AtenyMagicTours

W naszej pracy kierujemy się pasją i
miłością do Grecji. Uciekamy od
sztampowych programów czy komercji.
Przemierzamy Grecję, ukazując ją z
różnych perspektyw – zarówno od strony
lądu jak i morza. Ukazujemy różnorodne
oblicza tego kraju i jego mieszkańców,
troszcząc się o rzetelność informacji,
szacunek dla odwiedzanych miejsc oraz
bezpieczeństwo i komfort zwiedzających.
Zachęcamy naszych gości, aby chłonęli
Grecję wszystkimi zmysłami. Nasze
wycieczki to nie tylko piękne widoki
zapierające dech w piersiach, to także
relaks na najpiękniejszych greckich
plażach, lokalne smaki, aromaty, muzyka i
taniec, a nawet dreszczyk emocji podczas
eksplorowania tajemniczych zakątków
Grecji.

OFERTA KOMPLEKSOWA

Chcemy tego dokonać poprzez
zwiększenie konkurencyjności naszej
oferty, optymalizację procesów oraz
zróżnicowane podejście do kanałów
dystrybucji.

Chciałbyś prywatną
wycieczkę po Atenach?
Skontaktuj się  z nami!



Chcesz więcej? 
Najwyższe wzgórze w Atenach. - zobaczycie je z każdego
miejsca w stolicy Grecji. Zachód słońca na szczycie oferuje
spektakularny widok na Ateny, Morze Egejskie i oczywiście
Akropol. W Starożytności na szczycie znajdowała się niewielka
Świątynia poświęcona Zeusowi, dzisiaj stoi tam biały kościółek
Agios Georgios (Św. Jerzego), kawiarnia i restauracja otoczona
tarasem widokowym. To miejsce jest idealne na romantyczne
kolacje z widokiem na całe miasto w tle. Wzgórze Lykabettus
jest również bardzo popularne, jeśli chodzi o wydarzenia
kulturowe. Na jego stokach znajduje się półkolisty amfiteatr w
którym, w okresie letnim organizowane są liczne koncerty

Wszystkie artefakty znalezione w miejscu wykopalisk pochodzą
z epoki greckiej brązu, epoki rzymskiej i bizantyjskiej. Jest to
czteropiętrowe muzeum, w którym trzy poziomy zostały
wykorzystane do prezentacji historycznych artefaktów, a
pozostałe najwyższe piętro mieści sklepy z pamiątkami oraz
książkami, kawiarnię, restaurację.
Spacer po muzeum jest skonstruowany w taki sposób, żeby
odwiedzający mogli przechodzić na każde z pięter zgodnie z
chronologicznym porządkiem okresu. Trasa zwiedzania jest
bardzo dobrze oznaczona - opisy zbiorów są w języku angielskim
praz greckim  Muzeum znajduje się przy stacji metra Akropolic

Kawiarni i barów z tarasem na dachu nie brakuje w Atenach!
Najwięcej tzw. rooftopów znajdziemy przy placu Monastiraki.
Wejścia do kawiarni znajdują się zazwyczaj w mało widocznych
miejscach, ale są dobrze oznaczone. W większości przypadków
wchodząc do budynku zostaniesz przywitany przez
recepcjonistę i skierowany do windy, która zawiezie cię do raju
w samym centrum miasta! Każdy z barów (mimo, że wszystkie
znajdują się blisko siebie) ma inny klimat i inną perspektywę na
majestatyczny Akropol. W menu znajdziemy szeroki wybór kaw,
drinków, win, a także kuchnię nowoczesną, która działa przez
cały dzień (m.in. w kartach menu znajdziemy śniadania oraz
brunche, a także typowo obiadowe pozycje jak na przykład
burgery, steki, sałatki oraz przekąski i desery). Kawiarniane
rooftopy to ulubione miejsca nie tylko obcokrajowców i
turystów. To także popularne miejsce spotkań Greków, którzy
chcą się “pokazać’ i zrelaksować przy freddo cappucino. Każda
kawa czy drink smakuje o niebo lepiej w towarzystwie takiej
panoramy! To zdecydowanie miejsce Nr. 1 na zdjęcie z
widokiem na Instagrama! :-) 

SPRAWDŹ CO JESZCZE WARTO ZOBACZYĆ W ATENACH!

WZGÓRZE LYCABETTUS MUZEUM AKROPOLU

KAWA Z WIDOKIEM



wolny wieczór?
Czy wiesz, że...?Dzielnica Gazi  jest synonimem najbardziej znanych klubów

nocnych i najbardziej eleganckich restauracji. Jest znany
jako obszar przemysłowy, który wziął swoją nazwę od
lokalnej fabryki gazu, która działała w tej dzielnicy.
Dziś w tej okolicy można doświadczyć autentycznego
charakteru i tradycyjnego stylu życia mieszkańców, którzy
utworzyli niezależną społeczność ze wszystkimi możliwymi
udogodnieniami tego czasu.
Cały obszar jest typowym przykładem starego miasta w
Atenach ozdobionego pięknymi kamiennymi budynkami o
wyraźnych cechach neoklasycznych. Pomimo dalszych
remontów przeprowadzonych przez władze miasta, Gazi
podbiła serca Ateńczyków mnóstwem przytulnych
restauracji, modnych kawiarni, małych barów i greckich
tawern, które dodają malowniczej atmosferze całej
dzielnicy.
 
 

Psiri to stara dzielnica Aten położona na północny zachód od Monastiraki. Na
przestrzeni lat miejsce ożyło na nowo. Opuszczone i zrujnowane budynki
zostały odnowione i wyremontowane. Otwarto wiele modnych barów,
kawiarni i sklepów. Dziś okolica przyciąga wielu młodych Ateńczyków, którzy
lubią mieszankę tutejszego tradycyjnego i nowoczesnego charakteru. 
To idealne miejsce na spacer, który pozwoli nam odkryć wąskie uliczki z
malowniczymi i przytulnymi kawiarenkami, sklepami i barami z muzyką na
żywo. Szczególnie w weekendy warto pomyśleć o rezerwacji stolika. Psiri nie
jest tak popularne wśród turystów, ale jest doskonałym wyborem na wieczór i
odrobinę rozrywki w samym centrum Aten.

Popularna dzielnica sąsiadująca z Monastiraki. Miejsce to słynie z mnóstwa modnych
kawiarni i barów. Większość Ateńczyków jest zakochana w tej okolicy ze względu na
lokalizację - blisko centrum i najpopularniejszych lokalnych atrakcji Aten. Musicie
wiedzieć, że w każdej części Thissio jest gwarantowany nieziemski widok na Akropol.
Dzielnica prezentuje unikalne połączenia architektury z elementami starożytnymi i wieloma
neoklasycznymi budynkami. To jedno z najmodniejszych miejsc w mieście. Można dostać
się metrem (stacja Thissio, zielona linia).

WSKAZÓWKI GDZIE MOŻESZ WYSKOCZYĆ WIECZOREM!

Technopolis to dawna fabryka gazu,
która stoi w środku Gazi (stąd też nazwa
dzielnicy). W Technopolis organizowane
są przez cały rok koncerty i różne
wydarzenia kulturowe. Znajduje się
bardzo blisko centrum miasta,
naprzeciwko stacji metra Keramikos.

GAZI - KERAMIKOS

THISSIO

PSIRI

PLAKA
Jedna z najstarszych oraz
najbardziej popularnych dzisiaj
dzielnic Aten. Położona jest tuż
pod wzgórzem Akropolu. Jest
niezwykle piękna i malownicza,
wyróżnia się niepowtarzalnym,
magicznym charakterem. Wąskie
uliczki kryją ogrom kawiarenek
oraz tawern z tradycyjną grecką
kuchnią. To idealne miejsce na
zakupy, nie tylko pamiątek ale
także lokalnych wyrobów. Plaka
położona jest w samym sercu
Aten! 



Nowoczesna wariacja na temat greckiej kuchni to dania
mięsne i rybne połączone ze smakami kuchni wschodniej
i azjatyckiej: pasta wasabi, imbir, sos sojowy wkraczają
pewnym krokiem do listy składników wielu szefów
kuchni. Na kulinarnej mapie nowoczesnych Aten
spotkamy się z kuchnią wschodu a także zachodu.
 
 

grecka kuchnia.

Souvlaki lub pita gyro to najsmaczniejszy grecki fast food, uwielbiany przez wszystkich Greków. Lokalni mieszkańcy
wciąż niechętnie jadają w popularnych międzynarodowych sieciach restauracji z szybkim jedzeniem. Są wierni małym
greckim stoiskom serwującym w kilka minut szybkie i pożywne danie. Pita gyro to mięso (drobiowe lub wieprzowe),
serwowane z pomidorem, cebulą, sosem tzatziki lub jogurtem oraz frytkami, owinięte w podgrzany chlebek pita.
Często można dostać wegetariańską wersję pity, np. z serem halloumi, placuszkami z cukinii lub z falafelem.  

Kawa, która przywędrowała do Grecji ze wschodu, stała się
nieodłącznym elementem greckiej kultury. Grecy piją kawę kilka
razy dziennie i to przez wiele godzin. Do najbardziej ulubionych
należą "elliniko", czyli kawa po grecku przyrządzana w specjalnym
tygielku, lub freddo espresso albo cappuccino, czyli zaparzona
kawa z ekspresu z kostkami lodu, którą potrafią delektować się
nawet przed kilka godzin. Kawa to idealna okazja do spotkania z
przyjaciółmi  wśród najmłodszego oraz najstarszego pokolenia
Greków. 

souvlaki i pita.

kawa po grecku.

Grecka kuchnia jest znana na całym świecie. Coraz
popularniejsze stają się także nowoczesne odsłony
tradycyjnych greckich dań. Szanowani szefowie kuchni
eksperymentują z nowoczesnymi technologiami,
prezentując tradycyjne przepisy  z nutką współczesności.
 
Będąc w Atenach warto zajrzeć do tradycyjnych tawern
greckich, w których znajdziemy popularne przystawki:
tzatziki, jogurtowy sos z ogórkiem i czosnkiem, sałatka
wiejska, którą znamy jako grecką, oliwki, 
Popularne dania mięsne to: grecki kebab (nie mylcie go
jednak z tureckim kebabem, odmiana grecka to mielone
mięso grillowane na specjalnym szaszłyku), steki, bifteki
i oczywiście souvlaki, czyli szaszłyki z wieprzowiny lub
kurczaka.



Czy wiesz, że...?

Kawiarni z tarasem na dachu w Atenach nie brakuje! Najwięcej znajdziemy ich przy placu Monastiraki. Każdy z roofgarden mimo, że znajdują się
obok siebie, ma inny klimat i… inną perspektywę na majestatyczny Akropol. To zdecydowanie Top 1 na zdjęcie z widokiem, kawy, czy jedzenia. To
także ulubione miejsce spotkań Greków, którzy chcą się “pokazać’!
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JAK PORUSZAĆ SIĘ 
PO ATENCH

Z lotniska można szybko przedostać się do
miasta metrem – lub jak Grecy je nazywają
„ilektriko”, czyli taki super szybki tramwaj.
Kursuje średnio co 30 minut. Pierwszy
wyrusza z lotniska o 06:30 rano a ostatni o
23:30.  Bilet można nabyć w biletomatach.
Cena biletu na linię nr 3 (niebieska) z Lotniska
do centrum kosztuje 10 euro (strefa
pozamiejska). Bilet "lotniskowy" za 10 euro
upoważnia pasażera do podróży w jedną
stronę z/na Lotnisko oraz do 90-minutowego
korzystania z komunikacji miejskiej po
Atenach. Warto rozważyć wówczas bilety
łączone lub kilkudniowe. Bardziej się
opłacają!  Na wagonie metra znajdziemy
specjalne oznaczenia: piktogram 
z samolotem oraz napis Airport/Αεροδρομιο.
Więcej informacji i cennik z biletami znajduje
się na stronie internetowej:
www.athenstransport.com/english/tickets/

Wychodząc z hali przylotów łatwo
zlokalizujesz przystanek autobusowy. Linia
X95 to specjalny autobus kursujący właśnie na
trasie Centrum - Lotnisko. Bilet
kosztuje 6 euro, a podróż trwa średnio około 1
godzinę. Z lotniska dotrzesz na plac
Syntagma, skąd możesz kontynuować swoją
podróż, przesiadając się w metro lub taxi!

Mimo wielkiego rozmiaru lotniska w Atenach, jego organizacja (jak na warunki greckie)
jest naprawdę bardzo dobra i nie trzeba się go obawiać. Jeżeli przylatujesz do Aten „na
własną rękę” i nie masz zorganizowanego transferu z lotniska do centrum miasta, oto kilka
sposobów, które pomogą dotrzeć do celu!

M I N I  P O R A D N I K

METRO

Przed przylotem warto na spokojnie
zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi
opcjami i szczegółami w domu. Podróż do
nieznanych miejsc wcale nie musi być
stresująca! 

za bilet można zapłacić gotówką lub kartą
płatniczą. Wiele taksówek również posiada
terminale i za kurs także można płacić
kartą.

Warto jednak zawsze mieć przy sobie
drobne!

Zgubiłeś się? Grecy są bardzo uprzejmi!
Zapytaj kogoś z obsługi jak dostać się na
przystanek. Z pewnością wskażą w którą
stronę iść.

Kartonikowy bilet można ponownie
doładować w biletomacie. Nie wyrzucaj go!

 

 

 

 

FILOZOFIA NASZEJ PRACY

AUTOBUS

TAXI
Taksówek w Atenach i przy lotnisku nigdy nie
brakuje. Łatwo je rozpoznasz – są żółte,
tak jak w Nowym Jorku! Jak tylko wsiądziesz
do taksówki, zapytaj kierowcy ile kosztuje
kurs. Spodziewaj się kwoty około 45-50 euro.

Kilka ważnych wskazówek!

TRANSFER Z MAGIC TOURS
To proste: przed przylotem skontaktuj się 
z nami. Po otrzymaniu szczegółów o Twoim
przylocie (i odlocie) przygotujemy wycenę
transferu! Odbierzemy i zawieziemy Cię do
twojego miejsca zakwaterowania! Oferta
dotyczy klientów indywidualnych jak i grup
zorganizowanych. 
Kontakt: ateny@magictours.pl



Na początek warto wydrukować lub zapisać w telefonie powyższą mapkę - bez problemu zajdziecie ją 
w grafikach google lub na stronie transportu publicznego w Atenach. Przystanki są tak usytuowane,
że do celu zazwyczaj masz kilka metrów do przejścia (jeśli mówimy np. o Akropolu czy innych
strategicznych miejscach, które z pewnością znajdą się na twojej liście must-see). Kolejnym środkiem
transportu (poniekąd uzupełniającym metro) jest naziemna kolejka, przypominająca tramwaj bądź
trolejbus. To trzy linie kursujące z „wnętrza” Aten w kierunku wybrzeża i wzdłuż niego. Taką kolejką
można spokojnie dostać się w okolice Palio Faliro i Glyfady – plaża, beach bary w sezonie i morze na
wyciągnięcie ręki!  (Trasa tramwajowa zanzaczona jest na mapce kolorem seledynowym).

podróżując komunikacją miejską,
zwłaszcza metrem, pilnujcie swoich
rzeczy – torebki i plecaki koniecznie
miejcie dobrze zamknięte, schowane a
najlepiej trzymajcie je z przodu. Na
stacjach metra można stracić portfel lub
telefon – wierzcie nam, ani ze złodziejem
ani z lokalną policją nie chcecie mieć do
czynienia.

w punktach informacyjnych na dużych
stacjach metra można zdobyć mapki z
rozkładem linii metra. Metro jak i
autobusy kursują codziennie i bardzo
często. Metro działa do około 1-2 w
nocy. Pamiętajcie, że Grecy kilka razy w
roku lubią strajkować – oficjalny program
strajków komunikacji (i nie tylko) można
sprawdzić na stronie www.apergia.gr

Jeśli nie posiadasz szóstego zmysłu w
postaci orientacji w terenie, super sprawą
jest zainstalowanie aplikacji Google
Maps na telefon i ściągnięcie mapy
offline – wybierasz teren, który chcesz
zapisać w telefonie i jest on dostępny
offline przez około 30 dni! Fantastyczna
sprawa w przypadku podróżowania!

 

 

 

Kilka ważnych wskazówek!

Za każdym razem kiedy tutaj
jesteśmy  łapiemy się na tym, że
wszędzie chcemy chodzić
pieszo. Tak, to moje kolejne
zamiłowanie – naszym
najlepszym przyjacielem jest
opaska monitorująca aktywność i
licząca kroki! Ateny to idealne
miejsce, by tych kroków robić
dziesiątki tysięcy,  aż w końcu
tracisz czucie w nogach i nie
pozostaje nic innego jak
kilkugodzinna regeneracja przy
dobrej kawie lub winie.
Pamiętajcie – patrząc na mapę
może Wam się wydawać, że
odcinek który chcecie pokonać
jest krótki i szybki do przejścia.
Nic bardziej mylnego! Dobra,
wszystko zależy gdzie leży Wasz
Punkt A i gdzie znajduje się punkt
B, ale warto sprawdzić na mapie
w telefonie czy ten odcinek
wyglądający na 800 metrów, to
czasem nie 8 kilometrów! Każdy,
kto uwielbia spacery będzie
zadowolony! Jednak, nie ma to
jak metro! Już nawet nie
wspominamy  o autobusach
 

Czas na podróżowanie się po samej stolicy Grecji. Tym razem przedstawiamy Wam
kilka pomysłów na to jak najlepiej poruszać się po bezkresnych Atenach!

Taksówki - temat wraca jak bumerang. Taxi w Atenach są stosunkowo tanie. Jeśli podróżujecie w 2-3
osoby i pilnie potrzebujecie się gdzieś przedostać, to zazwyczaj najszybszy środek transportu (jeśli
nie ma metra pod ręką). Dla przykładu, kurs z Palio Faliro w okolice Stacji Akropolis to koszt ok 6 euro
za około 7 kilometrową trasę. Pamietajcie zawsze przez rozpoczcięciem kursu zapytać o stawkę!

TAXI

ILE KOSZTUJĄ BILETY
Bilety najszybciej można dostać w ogólnodostępnych biletomatach, posiadających opcję wyboru
języka (niestety brak polskiego, jest grecki, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). Nowoczesne
bilety, umożliwiające korzystanie ze wszystkich trzech rodzajów miejskiej komunikacji (metro +
autobus + tramwaj), są papierowe ze specjalną wkładką magnetyczną, co pozwala na ponowne
doładowanie biletu – nie ma potrzeby więc kupować kolejnego kartonik, można go po prostu
doładować w biletomacie! Tradycyjne bilety są jeszcze dostępne czasami w kioskach. 

W Atenach są dostępne także miejskie hulajnogi oraz rowery (rowery są jednak
mniej popularne i mniej dostępne) ale przyznaję, że nie mieliśmy okazji z nich
jeszcze skorzystać.

Zeskanuj kod 
i pobierz mapę metra!Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w biletomacie,

znajduje się na oficjalnej stronie komunikacji miejskiej w
Atenach: www.athenstransport.com/english/tickets/

(jest ich dużo, ale  często się spóźniają i są zatłoczone). W Atenach są trzy linie metra: czerwona,
zielona, niebieska. Kupując bilet jedno- lub kilkodniowy masz możliwość przejechania całego miasta
wzdłuż i wszerz.



 
Potwierdzenie udziału w wycieczce i otrzymania wiadomości należy odesłać pod numer wskazany w
wiadomości W treści należy wpisać: Potwierdzam oraz podać imię i nazwisko osoby zamawiającej
wycieczkę. 
 
 

 
Dokładne miejsce zbiórki znajdziesz w podsumowaniu rezerwacji - znajduje się tam opis miejsca zbiórki
oraz link do google maps. Klikając na mapę i odpowiednio powiększając ją z łatwością sprawdzą Państwo
wskazane miejsce zbiórki dla wybranego hotelu.     
 
Na miejscu zbiórki należy stawić się na 5 minut przed wskazaną godziną w wiadomości SMS.  
 
Podczas wycieczek w wersji Super VIP Klienci odbierani są bezpośrednio z hotelu 
 
 

Posiłki w głównej mierze nie są wliczone w cenę wycieczki (zwróć uwagę na opis imprezy) W czasie wycieczek przewidziane są
postoje w sprawdzonych tawernach z grecką kuchnią.  
Ceny od 3€ (pita z kurczakiem) do 15€ (ryba z grilla).Średni koszt obiadu 8 – 10€. 
Z hotelu można zabrać tzw. „lunch box” lub „breakfast box”. W niektórych hotelach zamówić też można „późną kolację” („late
dinner”). Zamówienie należy zgłosić osobiście w recepcji dzień przed wycieczką. Prosimy pamiętać, że nie we wszystkich hotelach
jest taka możliwość i jest to uwarunkowane wewnętrznymi ustaleniami w poszczególnych obiektach. 
 

INFORMACJE
PRAKTYCZNE

Na dzień przed każdą zarezerwowaną wycieczką wysyłamy wiadomość SMS z godziną i miejscem
zbiórki.
 
Wiadomość SMS zostanie wysłana bezpośrednio z systemu rezerwacyjnego na numer podany
podczas rezerwowania wycieczki. Przy rezerwacji prosimy o podawanie numeru telefonu aktywnego
w Grecji! 
Pamiętaj! W Grecji zdarzają się niekiedy problemy z zasięgiem - zwłaszcza na wyspach.     

W przypadku opóźnienia z naszej strony dłuższego niż 10 minut, bez wcześniejszego
poinformowania Państwa o tym fakcie – prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z biurem
Magic Tours. 
 
 

W S Z Y S T K O  C O  P O W I N N I Ś C I E
W I E D Z I E Ć  P R Z E D  W Y C I E C Z K Ą

D a t a  p r z y l o t u

H o t e l

Przed wycieczką:

Pamiętaj!Godzina zbiórkipodana jest wczasielokalnym

Miejsce zbiórki:

Jak nas rozpoznać?
Wszystkie nasze autokary, busy i vany są
oznakowane tabliczkami z naszym logo, a
nasi Przewodnicy mają charakterystyczne
koszulki z żółwiem Zante Magic Tours. 
 

Posiłki

Wózki dla dzieci
W trakcie naszych wycieczek nie sprawdzą się
raczej wózki dziecięce, choć można je ze sobą
zabrać. Zdecydowanie bardziej przydadzą się
chusty, nosidełka, itp



KOSTIUM  KĄPIELOWY

OKULARY  PRZECIWSŁONECZNE

BUTY  DO  WODY

APARAT  FOTOGRAFICZNYRĘCZNIK  PLAŻOWY

POWERBANK

WYGODNE ,  STABILNE  PBUWIE

MASKA  DO  NURKOWANIA

KREM  Z  FILTREMLEKI  NA  CHOROBĘ  LOKOMOCYJNĄ

NAKRYCIE  GŁOWY

Żó łw radz iZABIERZ ZE SOBĄ.. . .

DOBRY  HUMOR !  : )  

BUTELKĘ  WODY  MINERALNEJ

Na wycieczkę zabierz gotówkę - na trasie nie ma

bankomatów. Nie zawsze i nie wszędzie można płacić kartą

sprawdź co jest zawarte w cenie wycieczki 
 

i gdzie są dodatkowo płatne bilety wstępu (np. Ateny,

Kefalonia, Korfu)

 Pamiętaj o nakryciu głowy oraz kremach z wysokim filtrem 
 Szalenie ważne jest nawodnienie organizmu!
 Sprawdź na których wycieczkach będzie Magiczny Animator!
 Czas na obiad, toaletę itp. Przewodnik poinformuje o najbliższej
przerwie.

1.
2.
3.
4.

Pij dużo wody!
Pamiętaj o nawadnianiu

organizmu

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------

----------------------------

 
 

DOBRY  HUMOR !  : )  

----------------------------

obiad ok. 8-12 euro

woda ok. 2 euro

piwo ok. 3-4 euro

kawa ok. 3 euro

Muszę spróbować:

- mousaka
- souvlaki
- tzatziki

Podróżujesz z dziećmi?

Gotówkę
na obiad i

drobne wydatki

Dokumenty Bilet/UmowaWygodne obuwieNakrycie głowy
Aparat 

fotograficzny

Leki na chorobę
lokomocyjną

Strój 
kąpielowy

Ręcznik Suchy prowiant
na drogę

Okulary
przeciwsłoneczne

i krem z filtrem

Buty do wody
maski i  kamizelka 

do pływania

Zabierz ze sobą

Sprawdź czy masz wczystko Stwórz swoją listę! albo



D a t a  p r z y l o t u

Czy wiesz, że...

Raz, dwa, trzy!1 - ένα /ena/2 - δύο /dijo/3 - τρία /trija/
4 - τέσσερα /tesera/
5 - πέντε /pende/

6 - έξι /eksi/7 - εφτά /efta/
8 - οχτώ /ohto/

9 - εννιά /enia/
10 - δέκα /deka/ 

Με λένε... /me lene/ Mam na imię ...
Είμαι από την Πολωνία. /ime apo tin Polonija/ Jestem z Polski.
Κάνω διακοπές στην Ελλάδα. /Kano diakopes stin Ellada/ Jestem na
wakacjach w Grecji.
 
Ξέρω /ksero/ Wiem
Καταλαβαίνω /katalaweno/ Rozumiem
Δεν καταλαβαίνω /den katalaweno/ Nie rozumiem.
Μιλάω μόνο λίγο Ελληνικά. /milao mono ligo ellinika/ Mówię tylko
trochę po grecku.
 
Ωραίο! /oreo/ Piękne, ładne!
Μου αρέσει. /mu aresi/ Podoba mi się.
 

Ναι /ne/ Tak
Όχι /ohi/ Nie

 
Ευχαριστώ /efcharisto/ Dziękuję

Ευχαριστούμε πολύ /efcharisto poli/ Dziękujemy bardzo
Παρακαλώ /parakalo/ Proszę

 
Θέλω , Θα ήθελα /thelo, tha ithela/ Chcę, chciałbym

Που είναι; /pu ine?/ Gdzie jest?
Πότε; /pote?/ Kiedy?

Πόσο κάνει; /poso kani?/ Ile kosztuje?

Na wakacjach
αεροδρόμιο /aerodromio/ lotnisko
αεροπλάνο /aeroplano/ samolor
ξενοδοχείο /ksenodochijo/ hotel

αυτοκίνητο / aftokinito/ samochód
λεωφορείο /leoforijo/ autobus

ταξί /taksi/ taksówka
ποδήλατο /podilato/ rower

παραλία /paralija/ plaża
εσιατόριο /estiatorio/ restauracja

ταβέρνα tawerna
σουπερμάρκετ supermarket

Νοσοκομείο/nosokomijo/ szpital
 

Dni tygodnia
Δευτέρα /deftera/ Poniedziałek

Τρίτη /triti/ Wtorek
Τετάρτη /tetarti/ Środa

Πέμπτη /pempti/ Czwartek
Παρασκευή /paraskewi/ Piątek

Σάββατο /sawato/ Sobota
Κυριακή /kiriaki/ Niedziela 

 
Καλή εβδομάδα! /kali ewdomada/ Miłego

tygodnia!
 

σήμερα /simera/ Dzisiaj
αύριο /awrio/ Jutro
χθές /htes/ Wczoraj

Grecy uwielbiają i bardzo doceniają, kiedy zagraniczni turyści starają się mówić w ich języku. Warto nauczyć się kilku słów, żeby nawiązać
kontakt z mieszkańcami np. w sklepie czy restauracji. Może to być początek przyjaźni na całe lata!

W języku greckim ważny jest akcent. Niektóre słowa o różnym znaczeniu zapisuje się tak samo, ale inaczej akcentuje!

 Znakiem zapytania w języku greckim nie jest pytajnik ale... średnik ( ; ) np. Τι κάνεις ; 

 

 

Γεια σου! /ja su/ Cześć!
Γεια σας! /ja sas/Cześć Wam lub Witam Pana/Panią

 
Καλημέρα /kalimera/ Dzień dobry

Καλησπέρα /kalispera/ Dzień dobry (popołudniu)
 

Καλό βράδυ /kalo wradi/ Miłego wieczoru
Καληνύχτα /kalinichta/ Dobranoc

 
- Τι κάνεις; /ti kanis?/ Jak się masz?

- Καλά. Εσύ; /Κala. Esi?/ Dobrze. A Ty? 

GRECKI W PIGUŁCE
P O Z N A J  P O D S T A W O W E  Z W R O T Y  

W  J Ę Z Y K U  G R E C K I M  

H o t e l

Kalimera! Dzień dobry! podstawowe zwroty

przedstaw się!

Γεια μας! 
/ja mas/ 

Na zdrowie!

Καλή όρεξη! 
/kali oreksi/ 
Smacznego!

Συγγνώμη! 
/signomi/ 

Przepraszam!



Prawdziwa podr�ż
odkrywcza nie polega 

na szukaniu nowych ląd�w,
lecz na nowym spojrzeniu.

W poszukiwaniu straconego czasu

M A R C E L  P R O U S T



 ZAPRASZAMY !!!

WWW.MAGICTOURS.PL

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego


