Szalona Wyprawa do Grecji – 6 wysp w 14 dni? To możliwe!
Grecja to jedno z tych miejsc, do których uwielbiam wracać niezależnie od nastroju, czy
pory roku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – zabytki, plaże, lazurowe morze z zacisznymi
zatoczkami, wyśmienite jedzenie, sporty wodne, przyjacielskich i gościnnych ludzi...
Archipelag Wysp Dodekanezu ze stolicą na Rodos to grupa wysp cieszących się
promieniami ciepłego słońca przez większą część roku. Chociaż częściowo zdominowane
przez masową turystkę, wyspy te oferują też cudowny wypoczynek dla poszukujących
ciszy i nieskażonych krajobrazów.
Witaj. Nazywam się Aleksandra Malinowska i będę Twoim pilotem-przewodnikiem podczas
tej szalonej greckiej wyprawy.
Możesz wierzyć mi na słowo lub osobiście sprawdzić, że każda z wysp w moim programie
ma do zaoferowania znacznie więcej, niż przedstawiają to popularne biura podróży. Są
miejsca w Dodekanezie wciąż nie skalane masową turystyką – autentyczne, urokliwe, po
prostu greckie. Jeśli Grecja jeszcze nie podbiła Twojego serca, po tej wyprawie na pewno
się to zmieni.
Nie jest tanio – ale warto!
Poniżej przedstawiam Ci ramowy plan naszej wyprawy – większość dat jest uzależniona od
rozkładu statków i promów, ALE... nie przywiązuj się do tego planu. To ma być na prawdę
szalona grecka wyprawa, ale w rytmie "siga siga" – znajdziemy czas na degustowanie wina,
zdjęcia o wschodzie i zachodzie słońca, medytację przy dźwięku szumiących fal,
delektowanie się krajobrazami, czy słoneczne kąpiele. Nasz ambitny plan zakłada
odwiedzenie 6 wysp i tureckiego Marmaris, ale obiecuję że damy się ponieść przygodzie i
nie będziemy biegać.
Poczuć śródziemnomorski slow life – to nasz cel.
Mój plan zakłada zakwaterowanie w hotelach i apartamentach oraz rejsy statkami i

promami – tak też zostały skalkulowane koszty podstawowego pakietu, ALE... w zależności
od wielkości grupy i chęci, możemy też wypożyczyć jacht z kapitanem i sternikiem. Czyż
nie byłoby wspaniale spać na pokładzie luksusowego jachtu, pod gwiazdami i pływać od
portu do portu gdzie tylko będziemy chcieli?
Jako twórczyni tego programu oraz pilot-przewodnik jestem otwarta na wszelkie
propozycje i sugestie – marzenia się spełniają, możemy spełniać je razem. Niech ta
wyprawa będzie dla Ciebie niezapomniana, organizacją i realizacją zajmę się ja.
PLAN RAMOWY:
29.09: Przelot z Warszawy na Kos. Transfer, zakwaterowanie, czas wolny i nocleg.
30.09: Całodniowe zwiedzanie wyspy Kos – wioski i stolica.
01.10: Rejs na Nisyros i zwiedzanie wyspy – krater wulkanu, Nikia, Emporio, Mandraki.
02.10: Czas wolny na Nisyros. 13:40 rejs na Chalki.
03.10: zasłużone leżakowanie i relaks na Chalki.
04.10: Poranne zwiedzanie Chalki. 16:30 rejs na Rodos.
05.10: Rejs na Symi i zwiedzanie wyspy.
06.10: Czas wolny. 16:30 rejs powrotny na Rodos.
07.10: Plażowanie na Rodos. Ok 17 zwiedzanie Starego Miasta Rodos.
08.10: Całodniowe zwiedzanie Rodos: Filerimos, Kalymnos, Lindos, Monolithos.
09.10: Dzień wolny na plażowanie lub jednodniowa wycieczka do tureckiego Marmaris
(wymagany paszport)
10.10: Czas wolny. 18:00 rejs na Kalymnos.
11.10: Zwiedzanie Kalymnos i czas wolny.
12.10: Rejs na Kos o 15:00. Czas wolny.
13.10: Powrót do Polski.

