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KRUIZAS Į
ZAKINTO SALĄ 98/73 98/73 89/66 98/73 X

Žydra Zakinto sala į savo krantus vilioja
keliautojus iš viso pasaulio. Navagio 
piratų įlanka gali pasigirti vienu 
gražiausių paplūdimių pasaulyje, o 
Laganas įlanka garsėja galimybe 
natūralioje aplinkoje stebėti didžiuosius 
jūros vėžlius. Jūsų laukia skanūs pietūs 
pagal garsiąsias graikiškas tradicijas, 
taip pat galimybė išsimaudyti tyriausioje
Jonijos jūroje (esant palankioms oro 
sąlygoms). Ekskursijos pabaigoje 
galėsite aplankyti alyvuogių aliejaus 
gamyklą ir jo paragauti. 

KALAVRITE –
PATRA 119/89 119/89 119/89 119/89

X

Dviejų ekskursijų po Peloponesą 
programa per vieną dieną! Jūsų laukia 
įdomi kelionė į Kalavrytos miestelį 
gražiausiu sraigtiniu geležinkeliu, 
einančiu vaizdingu tarpekliu. 
Pasivaikščioję po Kalavrytą, aplankysite
didingą Mega Spileon vienuolyną. Čia, 
Didžiojoje oloje, į paviršių išsiveržia 
garsusis Šventasis šaltinis, o vienuolyno 
šventykloje yra unikali stebuklinga 
paties apaštalo Luko rankos ikona. 
Ekskursijos pabaigoje pasivaikščiosite 
po Patros miestą ir aplankysite 
pagrindinį pusiasalio sostinės lobį – Šv. 
Andriejaus katedrą. 

SENOVĖS
OLIMPIJOS
PASLAPTYS 65/45 65/45 55/35 55/35

X

Jaudinanti kelionė „laiko mašina“ į 
Senovės Olimpiją, olimpinių žaidynių, 
kurie nuo senų laikų vienijo ir sutaikė 
žmoniją, klestėjimą! Sužinosite, kaip ir 
kodėl jie atsirado, išgirsite apie herojus, 
kurių vardai jau seniai tapo legendomis, 
ir galėsite pabėgioti po Olimpinį 
stadioną. Tada aplankysite Olimpijos 
archeologijos muziejų, kurio kolekcijoje
yra tūkstančiai unikalių eksponatų. 
Ekskursijos metu numatytas laisvas 
laikas ir suvenyrų pirkimas. Vyksta 
antroje dienos pusėje. 

ANTIKINIS
KALEIDOSKOPAS 99/74 99/74 99/74 99/74

X

Atėnai yra šiuolaikinės Graikijos širdis 
ir senovės Hellas siela. Nuvykę į 
legendomis apipintą miestą, užkopsite į 
Atėnų Akropolį ir pamatysite garsiąją 
Partenono šventyklą. Laisvo laiko metu 
galima apsilankyti naujajame Akropolio
muziejuje ar tiesiog pasivaikščioti po 
istorinį miesto centrą. Ekskursijos po 
miestą metu jūs pamatysite daug garsių 
Graikijos sostinės objektų. Vingiuotos 
Plakos rajono gatvelės, pagrindinė 
šalies aikštė Syntagma ir Evzone 
gvardijos garbės sargyba prie 
parlamento rūmų yra ne mažiau žinomi 
nei pats Akropolis ir pritraukia 

PELOPONESAS



tūkstančius keliautojų iš viso pasaulio! 

KEFALONIJOS
SALA 141/104 141/104 129/95 141/104

Pagal atskirą paklausimą

Gražiausia ir tuo pačiu masiniam 
turizmui dar nežinoma Kefalonijos sala 
nė kiek nepanaši į kitas Graikijos salas. 
Aplankysite požeminį Melissani ežerą, 
unikalų Drogarati urvą, Šv.Gerasimo 
vienuolyną, Sami žvejų miestelį ir 
pietausite tradicinėje graikų smuklėje. 
Vos per vieną dieną pamatysite visas 
pagrindines Kefalonijos lankytinas 
vietas. 

Informaciją apie ekskursijas Jums suteiks Tez Tour atstovas informacinio susitikimo metu.
Ekskursijų organizatorius pasilieka teisę keisti kelionių laikus, kainas ir programą.
Ekskursijos gali vykti lietuvių arba rusų kalba (teirautis Tez Tour atstovo).

       Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR GRAIKIJA“.


