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OLIMP - GÓRA BOGÓW 
18 – 25.09 2021 

 
 

Zapraszamy na wyprawę szlakami bogów olimpijskich. Czeka na nas 
najwyższa góra Grecji – Olimp i jego najwyższy szczyt Mitikas 2918 m n.p.m. 
Rozległy masyw powierzchnią dorównujący Tatrom zaskakuje różnorodnością 
przyrodniczą i krajobrazową. To z jej powodu w 1938 roku utworzono Park 
Narodowy Góry Olimp. Turystycznie Olimp oferuje emocjonujące ścieżki o 
trudnościach porównywalnych a wręcz wyższych od tych które spotkamy na 
szlakach tatrzańskich. Będą piękne widoki, duża ekspozycja, przepaściste 
ściany skalne, wąskie górskie ścieżki i prawdziwa górska przygoda. Wędrowali 
nimi Zeus i Hera oraz cały panteon bogów greckich.  

 
Spróbujmy ich poszukać! 
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Program wyjazdu: 
 
Dzień 1 – 18.09 ( sobota ) - wyjazd z Polski 
 

 
 
Zbiórka całej grupy o godz. 07.00 we wcześniej umówionym miejscu (Kraków). 
Przejazd minibusem przez Polskę, dalej przez Chyżne, Słowację, Węgry – przekroczenie granicy z 
Republiką Serbską w Roszoku do Serbii. 
Przyjazd do stolicy Serbii, Belgradu w godzinach wieczornych – cała trasa ok. 780 km, 8-9 godzin 
jazdy.  
Zakwaterowanie w położonym w centrum miasta hostelu. 
Wieczorny spacer po mieście Możliwość zobaczenia Kalemegdan – twierdzy, której początki 
sięgają jeszcze czasów celtyckich, wznoszącej się w Starym Mieście w Belgradzie. 
 
Kolacja: we własnym zakresie w centrum miasta 
Nocleg: hostel w Belgradzie 
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Dzień 2 –( niedziela ) 
 

 
 

Śniadanie: hostel w Belgradzie 
 
Dalsza trasa do Grecji – przejazd przez Serbię oraz Macedonię do Grecji. 
Przyjazd do Olimpic Beach w godzinach wieczornych - cała trasa ok. 680 km, 7 godzin. 
Zakwaterowanie na campingu. Odpoczynek po podróży, ewentualna kąpiel w Morzu Egejskim, 
wieczorny spacer po mieście. 
 
Kolacja: we własnym zakresie 
Nocleg: camping na Riwierze Olimpijskiej 
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Dzień 3 ( poniedziałek ) 

 

 
 
Śniadanie: we własnym zakresie. 

 
Około godziny 9.00 wyjazd znad morza. Przejazd przez malownicze miasteczko Litochoro, 

będące bramą Olimpu, do początku szlaku w miejscu zwanym Prionia. Stąd ruszamy na naszą 
wędrówkę. Pierwszy etap to marsz stromymi lesistymi stokami w kierunku schroniska 
Petrostruga. W nim możemy się posilić i chwilkę odsapnąć. Po opuszczeniu schroniska ruszamy w 
górę w stronę skalnego świata Olimpu. Opuszczamy strefę lasu i stromymi ścieżkami podążmy na 
Plato Muz. W trakcie marszu – jeśli bogowie i pogoda pozwolą – będziemy mogli podziwiać skalne 
brzytwy najwyższych szczytów masywu Olimpu – Mitikasa i Stefani. Po około 8 godzinach od 
wyjścia z Prionii zatrzymujemy się na nocleg w schronisku Giosos Apostilidis położonym 
naprzeciw olbrzymiej dolomitowej płetwy Stefani, na krawędzi Tronu Zeusa. 
Nocleg w schronisku. W schronisku możemy zamówić kolację lub skorzystać z własnych zapasów 
przyniesionych z dolin 
Nocleg: schronisko Giosos Apostolidis 
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Kolacja: we własnym zakresie – zamówiona w schronisku bądź skomponowana z własnych 
produktów 
Dzień 4 ( wtorek ) 
 

 
 

Śniadanie: we własnym zakresie zamówione w schronisku lub z własnych produktów. 
 

Po śniadaniu ruszamy na szczyt Olimpu. Wędrówkę rozpoczynamy efektownym choć 
łatwym trawersem prowadzącym podstawą ściany Stefani. Po dwudziestu minutach dochodzimy 
do początku szlaku prowadzącego na Mitikas, najwyższy szczyt masywu. Od tej chwili nasza 
wędrówka zamienia się we wspinaczkę. Konieczne będzie użycie kasków i być może skorzystanie z 
fachowej pomocy naszego przewodnika. Stromym emocjonującym lecz nie za trudnym żlebem 
Louki po 1,5 godziny osiągamy wierzchołek. Widok ze szczytu jest imponujący. Widać z niego 
Smolikas, słynny odległy o 160 km Atos a są tacy którzy widzieli stąd najwyższy szczyt Bułgarii – 
Vichren. Oczywiście z wierzchołka zobaczyć można również falujące Morze Egejskie. Szczyt 
opuszczamy granią w kierunku niższego wierzchołka Olimpu Skala. Na Skali kończą się trudności 
skalno techniczne lecz nie kończą się wspaniałe krajobrazy. Powoli schodzimy w dół i najpierw 
grzbietem a następnie długim przepięknym trawersem u stóp Mitikasa i Stefani wracamy do 
schroniska Apostolidis. Jeśli pogoda, warunki i chęci nam pozwolą możemy spróbować osiągnąć 
jeszcze tego samego dnia niższy, ale efektowny wierzchołek Stefani. 

 
Nocleg: schronisko Giosos Apostolidis 



 

 

   
 
 
 

 
Mediusz s.c. 
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, tel/fax +48 12 638 15 81, +48 602 799 122 
wyprawy@mediusz.pl 
www.mediusz.pl 
 

 

 

Kolacja: we własnym zakresie – zamówiona w schronisku bądź skomponowana z własnych 
produktów 
Dzień 5 – ( środa ) 
 

 
 

Śniadanie: we własnym zakresie zamówione w schronisku lub z własnych produktów. 
 
Trekking powrotny do Olimpic Beach. Dziś opuścimy Plateau Muz i zejdziemy kolejnym trawersem 
do schroniska Spilos Agapitos. Zejście do Prionii. 
Zakwaterowanie na campingu. 
Plażowanie, odpoczynek, wieczorny spacer po mieście 
Kolacja: we własnym zakresie w miasteczku 
Nocleg: camping na Riwierze Olimpijskiej 
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Dzień 6 – ( czwartek ) 
 

 
 
Śniadanie: camping, we własnym zakresie 
 
Dzień rezerwowy. Możemy przeznaczyć go na wycieczkę wąwozem rzeki Enipeas lub na 
odpoczynek nad morzem. 
 
Kolacja: we własnym zakresie w miasteczku 
Nocleg: camping na Riwierze Olimpijskiej 
 

Dzień 7 – ( piątek ) 
Śniadanie: we własnym zakresie 
Pożegnanie z Grecją. 
Droga powrotna do Polski.  
Przejazd przez Macedonię do Serbii. 
Przyjazd do stolicy Serbii, Belgradu, zakwaterowanie w położonym w centrum hostelu. 
Wieczorny spacer po mieście.  
 
Kolacja: we własnym zakresie w centrum miasta 
Nocleg: Belgrad, hostel 
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Dzień 8 – 25.09 ( sobota ) 
Śniadanie: hostel w Belgradzie 
 
Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację. 
Powrót do Polski w godzinach wieczornych. 
Śniadanie: we własnym zakresie 
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Informacje: 
Termin wyjazdu: 18 – 25.09.2021 
Liczba dni: 8 
Zakwaterowanie: hostel, schronisko, camping 
Wyżywienie: we własnym zakresie, koszt obiadu w greckich schroniskach mieści się 
w zakresie 7-13 euro 
 
Transport: bus 
 
Cena wycieczki: 2550 zł/ os. grupa min. 4 osób 
 
Cena obejmuje: 
- transport podczas całej wycieczki 
- noclegi: 2x hostel w Belgradzie,3x camping na Riwierze Olimpijskiej, 2x schronisko 
w górach 
 - wypożyczenie kasku 
- wypożyczenie uprzęży 
- wypożyczenie lonży via ferrata 
- opiekę przewodnika 
- ubezpieczenie NNW i KL  
- obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
Cena nie obejmuje: 
- wstępów do zwiedzanych obiektów 
- wydatków natury osobistej 
- wyżywienia, koszt obiadu waha się w zakresie 7-13 euro 


