
Найкращі миті грецької історії 
8 днів – 399 євро 
Київ - Афіни - Егіна - Порос - Гідра - Афіни - Дельфи - Каламбака - Метеори - Фермопільська ущелина - 
Афіни - Аттика - мис Суніон - Афіни - Мікени - Нафпліон - Епідавр - Афіни - Київ 

 
У вартість входить 
7 ночей у готелі 3* зі 
сніданками; 
Всі трансфери; 
Екскурсії за програмою; на сучасному 
комфортабельному автобусі з кондиціонером 
Супровід професійного гіда. 

 
У вартість не входить 
Авіапереліт Київ - Афіни - Київ; 
Вхідні квитки в музеї; 
При наявності біометричного паспорта віза не потрібна; для власників не 
біометричних паспортів: візове оформлення + консульський збір 70 євро, для 
пенсіонерів і дітей 35 євро Туристичний збір; розмір збору варіюється в залежності 
від регіону країни і категорії готелю 
Страховка. 

День 1 Київ – Афіни 

Виліт із Києва до Афін. Прибуття, трансфер та поселення в готелі. 
Зустріч із представником сторони, що приймає. 
 
День 2 Афіни - (Егіна - Порос - Гідра) 

Сніданок. Вільний день в Афінах. 
Факультативна екскурсія – одноденний круїз трьома островами Саронічної затоки Егейського моря – Егіна, 
Порос і Гідра з обідом на кораблі (вартість - 99 євро, дітям 3-11 років – 60 євро). 
 

День 3 Афіни (Нічні Афіни) 

Сніданок. Вільний день в Афінах. Увечері для охочих додаткова екскурсія «Нічні Афіни» – фольклорна 
музична програма з піснями та танцями в колоритній таверні в старовинному районі Плака (45 євро 
дорослий, 25 дитина 2-12 років). 

 
День 4 Афіни - Дельфи – Каламбака 

Сніданок. Екскурсія в Дельфи. Переїзд у мальовниче містечко Каламбака біля підніжжя скель Метеори. 
Поселення в готелі міста Каламбака. 

 
День 5 Каламбака - Метеори - Фермопільська ущелина – Афіни 

Сніданок. Відвідання унікального природно-історичного об’єкту, стародавнього монастирського комплексу 
Метеори. Повернення в Афіни. Дорогою – зупинка біля знаменитої Фермопільської ущелини. 

 
День 6 Афіни (Аттика - мис Суніон) 

Сніданок. Оглядова автобусна екскурсія Афінами з відвідуванням Акрополя. Для охочих додаткова 
автобусна екскурсія у регіон Аттика (вартість для дорослих – 50 євро, для дітей – 25 євро). 
 
День 7 Афіни - Мікени - Нафпліон - Епідавр – Афіни 

Сніданок. Екскурсія на півострів Пелопоннес. 
 

День 8 Афіни – Київ 

Сніданок. Трансфер в аеропорт. Виліт в Київ. 
 

Додаткова інформація 

З 01.01.2018 року на всій території Греції вводиться туристичний збір на проживання в готелях. Даний 
податок сплачується туристом безпосередньо на ресепшн готелю при поселенні. 
Розмір збору варіюється в залежності від регіону країни та категорії готелю й орієнтовно становить: 
Готелі 5 * - 4 євро на добу за номер 
Готелі 4 * - 3 євро на добу за номер  
Готелі 3 * - 1,5 євро на добу за номер  
Готелі 2 * - 0,5 євро на добу за номер 
 
Вимоги для в’їзду на територію Греції громадянам України з туристичною метою:  
1. Заповнення спеціальної форми PLF (форма пасажира) не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону 
(https://travel.gov.gr/). 
2. Наявність одного з трьох документів, що підтверджують вашу ковід-безпеку: 
2.1. Сертифікат про повний курс вакцинації, завершеної не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду; 
2.2. Негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 з перекладом на англійську, який зроблений не 
пізніше, ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Греції); 
2.3. Негативний результат тесту на антиген (експрес-тест) з лабораторії; тест необхідно здати не пізніше, ніж 
за 48 годин до прибуття на пункт пропуску в Греції. Довідка про результат має бути англійською мовою 
з печаткою сертифікованої лабораторії. 
Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 12 років. 

При прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на 
SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи перебуватимуть на 14 денному 
карантині у визначених урядом місцях.  
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