Santorini
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Santorini
Słońce i lawa, białe domki jak kostki cukru, niebieskie kopuły kościółków, intensywnie szmaragdowe Morze Egejskie ze słynną k alderą
wulkanu i zjawiskowe zachody słońca o niepowtarzalnej palecie barw tworzą fantastyczne pejzaże Santorini, w którym zakochać się
można od pierwszego wejrzenia.
Najsłynniejsza wyspa archipelagu Cyklad fascynuje tajemniczą przeszłością. Uważana za mityczną Atlantydę, była kwitnącym
ośrodkiem kultury minojskiej, kiedy potężny wybuch wulkanu ok. 1600 r. p.n.e. na zawsze zmienił jej oblicze. Środkowa część wyleciała
w powietrze, puste miejsce wypełniło morze i tak powstała słynna kaldera, uważana za największą na świecie. Na przestrzeni dz iejów
zmieniali się władcy i nazwy wyspy. Najpierw Strongile – Okrągła, później Kalliste – najpiękniejsza, i Thera – na cześć syna tebańskiego
herosa. Najbardziej popularna nazwa – Santorini, pochodzi z czasów bizantyjskich i związana jest z imieniem patronki wyspy św. Ireny.
Santorini liczy 76 km², ma długość 18 km, szerokość 2-6 km i składa się z Thery, głównej wyspy w kształcie podkowy, mniejszych:
Therasii i Aspronisi oraz 2 wysepek w kalderze: Palea Kameni i Nea Kameni, z kraterem wulkanu. Wspaniały klimat gwarantuje
pogodne, słoneczne lato i łagodną zimę. Żyzna, wulkaniczna ziemia daje produkty do wyśmienitej lokalnej kuchni. Słynne z walorów
smakowych są santoryńskie drobne pomidory, z których przyrządza się tomatokeftedes – smażone placki z przetartych pomidorów z
dodatkiem ziół, bobu drobnego jak groch i oryginalnych białych bakłażanów. Doceniane są miejscowe wina, najbardziej popularne to
mocne, słodkie vinsanto, z suszonych na słońcu winogron. Na całej wyspie są setki miejsc, mniej i bardziej eleganckich, gdzie można
delektować się pysznymi potrawami w niepowtarzalnej scenerii. Stolicą wyspy jest Fira, przyczepiona do klifu, kolorowa, oblegana
przez turystów, z mnóstwem sklepików i eleganckich butików. Pastelowe domki „skafta” zwrócone w stronę morza, zbudowane są
z lokalnych materiałów, często wchodzą w głąb skały i w rzeczywistości są dużo większe, niż wyglądają z zewnątrz.

Program wyjazdu
12 sierpnia
Zbiórka pasażerów na lotnisku w Warszawie o 04:30. O 6:30 wylot
na Santorini. Lądowanie na Santorini o 10:25 lokalnego czasu.
W drodze na lunch pojedziemy do jednej z najbardziej urokliwych
wiosek na wyspie – Kamari, skąd wejdziemy na Profitis Elias –
najwyższy szczyt Santorini (567 m.n.p.m). Nazwa góry wzięła się
od klasztoru, który mieści się na jej szczycie, a który jest pod
wezwaniem wspomnianego Proroka Eliasza. Klasztor został
wybudowany w 1712 roku i przez wiele lat pełnił bardzo ważną
rolę na wyspie, zwłaszcza w życiu gospodarczym oraz kulturalnym.
Klasztor swoją budową przypominał twierdzę, a jego władze
posiadały własny statek, który był niezwykle ważny
w utrzymywaniu kontaktów handlowych, władze klasztoru
prowadziły bowiem swoje własne interesy. Z góry rozpościera się
również zniewalający widok na niemal całą wyspę. Następnie
przejedziemy przez Perissę do Czerwonej Plaży (Kokkini Ammos)
uznawaną za jedną z najpiękniejszych na wyspie ze względu na
niespotykany kolor otaczających ją skał, będący połączeniem
czerwieni i czerni. Dojście na plażę jest dosyć łatwe i zajmuje
kilkanaście minut. Lunch w lokalnej słynnej tawernie Nicolas Cave.
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu El Greco. Czas
wolny na odpoczynek. Uroczysta kolacja powitalna. Nocleg.

13 sierpnia
Po śniadaniu udamy się na całodzienną wycieczkę po wyspie.
Zaczniemy od najbardziej urokliwej miejscowości na wyspie Megalochori. Ta urocza wioska to labirynt krętych uliczek
z pobielanymi domami, kościołami o niebieskich kopułach
i zdobionych dzwonnicach. Kościoły św. Mikołaja i kościół Matki
Bożej z Plaki zostały wybudowane na zboczu klifu i można do nich
dotrzeć stromą ścieżką. Z góry rozciąga się widok na kalderę
Santorynu. W Megalochori zrobimy krótką przerwę na kawę
frappe lub ouzo w lokalnej kawiarni. Z tawern i butikowych hoteli
można podziwiać widok na morze. Na położonych wokół
wzgórzach znajdują się liczne winnice. Następnie pojedziemy do
Venetsanos, jednej z najstarszych winnic na wyspie, gdzie
odbędzie się degustacja tutejszych win, uchodzących w świecie
enologicznym za prawdziwe rarytasy. Przerwa na lunch. Kolejnym
punktem dzisiejszego dnia jest latarnia morska w Faros, gdzie
zrobimy krótką przerwę na zrobienie zdjęć. Powrót do hotelu.
Nocleg.
14 sierpnia
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek w hotelu El Greco.

15 sierpnia
Śniadanie. Po wykwaterowaniu z hotelu udamy się na objazd po
wyspie. Zaczniemy od spaceru po miasteczku Pyrgos. Następnie
przejedziemy do jednej z najstarszych winiarni na wyspie –
Artemis Karamolegos. Oparta na solidnych podstawach tradycji
winiarskiej dziadka Artemisa od 1952 r., winnica dokonała
dynamicznego wejścia we współczesne winiarstwo w 2004 r.,
Kiedy wnuk Artemis Karamolegos zainwestował w zakład
produkcyjny i prywatne winnice, produkując wino o chronionej
nazwie pochodzenia (PDO) po raz pierwszy. Prawie 15 lat później
wina te zdobywają nagrody na międzynarodowych i krajowych
konkursach, Karamolegos jest obecnie trzecią pod względem
wielkości produkcji winnicą na Santorini. Po wizycie w winiarni
udamy się na lunchu w restauracji Aroma Avlis znajdującej się na
terenie winiarni. Po lunchu czas wolny. Następnie przejedziemy
do Oia – jednej z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości na
Santorini. Zbudowana została na kalderze. Ekskluzywne wille,
hotele i restauracje wykute są w zboczu skały wulkanicznej,
tworząc malowniczy widok. Spacer wąskimi brukowanymi
uliczkami i licznymi schodkami to niezapomniane przeżycie. Stąd
wreszcie podziwiać można najpiękniejszy na wyspie zachód
słońca. Pod wieczór uliczki wypełniają się chętnymi do oglądania
tego wspaniałego spektaklu. Oia posiada niewielki port,
Ammoudi, do którego można zejść po 300 schodkach lub zjechać
samochodem asfaltową drogą. Przy uliczkach kryją się liczne

sklepy, galerie z wystawami miejscowych artystów i tawerny. Po
krótkim spacerze przejedziemy do hotelu Costa Grand w Kamari
znajdującego się przy plaży. Zakwaterowanie i nocleg.
16 sierpnia
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek w hotelu.
17 sierpnia
Po śniadaniu udamy się do portu, skąd wypłyniemy na rejs
katamaranem po jednej z zatok. Z katamaranu podziwiać
będziemy piękne widoki na wybrzeże wyspy, zjemy również lunch
w postaci grilla. Popołudniu czas wolny na odpoczynek w hotelu.
Nocleg.
18 sierpnia
Po śniadaniu czas na relaks w hotelu lub możliwość eksplorowania
miejscowości Kamari. Wieczorem udamy się na pożegnalną
kolację do restauracji w Vasilikos. Powrót do hotelu. Nocleg.
19 sierpnia
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Wylot
z Santorini o 11:25, lądowanie w Warszawie o 13:15.

Hotel El Greco
****
Obiekt El Greco Resort & Spa jest dogodnie położony w niewielkiej odległości od centrum miasta Fira. Oferuje on spa
przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, 5 odkrytych basenów, kryty basen, basen dla dzieci i 2 wanny z hydromasażem na
świeżym powietrzu. Na miejscu znajduje się również zaplecze konferencyjne. Wszystkie pokoje są urządzone w tradycyjnym
cykladzkim stylu. Standardowe udogodnienia obejmują klimatyzację, małą lodówkę, telewizor z dostępem do kanałów
satelitarnych oraz taras lub balkon. O poranku obiekt zaprasza na amerykańskie śniadanie w formie bufetu. Czynna w porze
lunchu i kolacji restauracja La Pergola serwuje lokalne specjały oraz inne potrawy kuchni greckiej. W barze przy basenie
dostępne są zaś orzeźwiające napoje, koktajle i kawa. Personel całodobowej recepcji chętnie służy pomocą w organizacji
wycieczek i rejsów, wypożyczeniu samochodu oraz wymianie waluty. W całym obiekcie można korzystać z bezpłatnego WiFi.

Hotel Costa Grand Resort & Spa
*****
Hotel Costa Grand Resort & Spa jest usytuowany przy plaży z czarnym piaskiem w miejscowości Kamari
i oferuje luksusowe apartamenty, studia i pokoje. Do dyspozycji gości jest prywatna plaża oraz bar, przy którym znajdują się
leżaki i parasole. Pokoje wyposażone są w sypialnię, salon z rozkładaną sofą, aneks kuchenny, małą lodówkę, telewizję
satelitarną, prywatny sejf, zestaw do parzenia kawy i herbaty. W pokoju znajduje się łazienka z prysznicem. Studio ma dostęp
do balkonu lub tarasu. Codziennie rano serwowane jest śniadanie w formie bufetu.
Na miejscu działa restauracja, która zaprasza na dania kuchni międzynarodowej ze śródziemnomorskimi akcentami oraz
tradycyjne greckie specjały. Posiłkami można delektować się na plaży. Hotel oferuje ponadto centrum odnowy biologicznej,
w którym można skorzystać z szerokiej gamy odmładzających zabiegów na twarz i ciało oraz wyjątkowych zabiegów spa.

CENA: 7850 zł/osobę
Cena zawiera:
• Przelot na trasie Warszawa – Santorini – Warszawa liniami LOT z bagażem rejestrowanym 23kg i podręcznym 8kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LO8571 K 12AUG WARSZAWA SANTORINI 0630 1025
LO8572 K 19AUG SANTORINI WARSZAWA 1125 1315

Opłaty lotniskowe i transportowe
Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
3 noce w hotelu El Greco 4* ze śniadaniami
4 noce w hotelu Costa Grand Resort & Spa 5* ze śniadaniami
Wyżywienie w sumie: 7 x śniadania, 3 x lunche, 2 x kolacje z uwzględnieniem ew. alergii pokarmowych
Zwiedzanie następujących miejsc: Kamari, Profitis Elias, Oia, Megalochori, Fira, Pyrgos
Półdniowy poranny rejs katamaranem z lunchem w formie grilla na wyłączność grupy po zatokach wyspy
Wejście do winnicy Artemis Karamolegos z degustacją win i lunchem w tutejszej restauracji Aroma Avilis
Wejście do winnicy Venetsanos z widokiem na zatokę i degustacja
Polskojęzycznego przewodnika na czas zwiedzania
Opiekę przedstawiciela biura „Rapala” przez cały czas trwania programu
Ubezpieczenie KL, NW i bagażu z rozszerzeniem o covid i choroby przewlekłe (40 000 EUR/os) + assistance pełny
Podatek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i podatek na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Obsługę programu przez aplikację mobilną
Biurowy zestaw antycovidowy

Cena nie zawiera:
• Ew. testu PCR obowiązkowego przy wjeździe do Grecji, sprzed max. 72h przed wylotem
• Opłaty klimatyczne za każdego uczestnika, obowiązkowe w Grecji

Dlaczego Biuro Podróży „Rapala”?
• Jesteśmy rodzinną firmą z 27 letnim doświadczeniem
• Mamy w kadrze ponad 10 doświadczonych doradców
podróży, którzy pracują z nami od wielu lat
• Na rynku wyróżniają nas: znajomość oferty, otwarta
komunikacja z klientem i dbałość o szczegóły
• Każdy program tworzymy indywidualnie od podstaw po
starannym wybadaniu potrzeb klienta
• Zarażamy pasją do świata i zachęcamy do jego poznawania
wszystkimi zmysłami
• Aktualnie posiadamy 4 biura stacjonarne, a obszarem naszej
działalności jest cały świat
• W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro
Podróży w Polsce
• W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz
nagrodą Wybitna Osobowość Roku
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