
 
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH  

   
 

KOLONIE-WCZASY-WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
www.poltrans.turystyka.pl 

e-mail: poltrans.turystyka@interia.pl 

Jodłówka 246a, tel: 503 066 416 ; 605 312 651 

 

 

HOTEL FLISVOS   
http://www.flisvoshotel.gr/flisvos.php  
Hotel położony przy samej piaszczystej plaży, oznaczona Błękitna Flaga. Idealna lokalizacja 
gwarantuje niezapomniane i spokojne wakacje z dala od stresów życia codziennego. Hotel  
zapewnia wysoki komfort oraz wspaniałą obsługę, ktora spelni wszelkie nasze oczekiwania. 
Goście mogą zrelaksowad się w promieniach słooca wzdłuż pięknej piaszczystej plaży  
i krystalicznych wodach morza egejskiego lub przy basenie i jednoczesnie podziwiad widoki 
górzystego Peloponezu. 
Hotel oferuje Paostwu zakwaterowanie w pokojach jedno, dwu, trzyosobowych  
i czteroosobowych, które są przestronne i nowocześnie urządzone. Pokoje dysponują 
balkonem z widokiem na morze lub centrum kurortu. Wyposażone są w: telewizor  
z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, sejf, klimatyzacje , lodówkę, bezpośrednią linię  
telefoniczną. Łazienka wyposażona jest w wannę lub prysznic, bezpłatny zestaw kosmetyków 
oraz suszarkę do włosów. 
Restauracja i bar: 
Hotel posiada restauracje  mogąca pomieścid 150 osób, serwująca  duży wybór dao  oraz bar, 
w którym mogą Paostwo mile spędzid czas wolny. 
Basen – goście Hotelu Flisvos mogą korzystad z basenu (leżaki i parasole - bezpłatne) 
należącego do hotelu Flivos Royal 
Posilki: 
- sniadania i obiadokolacje w formie bufetu 

zawiera: 
- przelot na trasie RZESZÓW – ATENY – RZESZÓW  (bagaż 23 kg, podręczny 8 kg). 
- zakwaterowanie 7 nocy w hotelu Flisvos w Tolo HB 
- bus transfer wg programu 
- 7 śniadao  i obiadokolacji   
- zwiedzanie klasztoru Ag Moni. 
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Dzisiejszy dzieo będzie zdecydowane wyjątkowy. Przeniesiemy Paostwa w okres mrocznego 

Bizancjum, w epoce którego powstawały  prawdziwe perły  architektury. Jeden z najstarszych 

klasztorów prawosławnych,  ukryty we wzgórzach Argolidy każdego o dnia na kilka godzin 

otwiera swoje bramy.  Klasztor Agia Moni został założony w XI w n.e. uważany jest za jeden  

z najstarszych. Do dnia dzisiejszego zamieszkują go mniszki, które bardzo przyjaźnie odnoszą 

się do przyjezdnych. Będziemy mieli okazje zwiedzid cerkiew, która zachwyca swoja bryłą 

architektoniczną. Mimo, że freski uległy znacznemu zniszczeniu bogata historia oraz 

lokalizacja sprawiaja iż każdy kto przybywa tutaj bez trudu przenosi sie duchowo w okres 

Bizancjum i ascezy. Poznamy życie  mniszek, posłuchamy o ascezie ówczesnej i obecnym 

życiu w murach klasztoru. Nastepnie przejazd na zwiedzanie Nafplio weneckiego miasta, 

pierwszej stolicy młodej, niepodległej Grecji z fortecami i bastionami. Zobaczymy uroczą 

starą cerkiew Św. Spirydona, pod którą zamordowano pierwszego prezydenta Grecji,  Plac 

Konstytucji.  Dla chętnych  sprawdzian sił, 899 schodów do fortu Palamedesa skąd roztacza 

się wspaniały widok na miasto z meczetami oraz zatokę argosarooską.  

- postój nad Kanalem Korynckim w dniu wylotu. Przekopywany był od 602 r p.n.e do 1896 r. 

Jest niemalże  w całości stworzony przez człowieka  przy minimalnym wkładzie maszyn. Łączy  

2 morza : Jonskie i Egejskie oraz skraca droge miedzy wyspami i kontynentami. Będziemy 

mieli okazję stanąd na moście granicznym i z wysokości  75 m spojrzed na efekt pracy: 

Periandera, Kaliguli, Juliusza Cezara, Nerona i innych wielkich tego świata .  

- zwiedzanie starożytnej  Asini: projekcja filmu w j. angielskim oraz zwiedzanie wzgórza 

Akropolu nad urwiskiem. W czasach mykeoskich  istniało tu ważne miasto, ktore w 740 

r.p.n.e zostalo zniszczone przez zazdrosnych mieszkaoców  potężnego wówczas miasta 

Argos. Miała  byd to zemsta za sojusz mieszkaoców  miasta ze Sparta. W czasach 

hellenistycznych zostalo odbudowane. Obecnie zobaczyd tu można  pozostałości cytadeli, 

grobów mykenskich oraz wiele ciekawych przedmiotow. To miejsce było źródłem 

natchnienia dla greckiego poety – Georgiosa Seferisa, laureata nagrody Nobla. W poemacie 

pt. “The King of Assini” opisuje w malowniczy sposób spustoszenia starożytnego miasta. 

Opisuje to miejsce jako najpiękniejszą skalną ścianę na brzegu morza, ozdobioną 

pozostałościami odległej przeszłości.  

Cena nie obejmuje: 

- napoi do obiadokolacji  innych niż woda,      

- bilet do Asini  (w 2017 wejście było  bezpłatne), 

- innych usług niż wyżej wymienione.  


