
Poznávací zájezd historickým Řeckem                                                                                                                      JakubTour 

Přijměte pozvání na jeden z nejžádanějších okruhů Řeckem s Jakubem Krčmou jako průvodcem, 
který vám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu takové velikány 
jako byl  Platón,  Aristoteles či Achylés. Dýchne na vás kus historie při návštěvě nejznámějších 
starověkých památek, o kterých jste slyšeli při rozboru řeckých bájí v literatuře v primě na 
gymnáziu. Vynikající průvodce dokonale znalý řecké historie i mytologie vám bude vyprávět 
příběhy božstev a hrdinů. Navíc zájezd proložíme koupáním na plážích sluncem zalitých 
světoznámých letovisek Řeckých ostrovů. Samozřejmě ochutnáte místní speciality, které spolu s 
pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. 

Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá okamžitě vyprodán! 
 
Program zájezdu: 

1. den zájezdu 

 
Odjezd autobusem z Chebu do Athén. Alternativně vás vyzvedneme na trase – Plzeň, Praha, Brno, 
Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Athény. Ubytování budete v hotelu Royal *****.Ne, to je jen vtip, jsme 
tady za poznáním a nikoli za pobytem. Takže bydlet budeme na ubytovně Olympico **. 

 
2. den zájezdu 

 
Snídaně je zbytečný luxus, vyrážíme již za rozbřesku na Akropoli!! Cestou se zastavíme v 
osvědčené místní pekárně, kde ochutnáte také speciality od místního mistra pekaře, že již rohlíky 
z Kauflandu nikdy nebudete chtít ochutnat. :) 
Tak tedy Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými 
památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, 
Beuléova brána, Archeologické muzeum. V horkém dni oceníme procházku uličkami čtvrti Pláka 
- historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý 
olympijský stadion. Návrat na ubytování. 
laám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování. Návrat na ubytovnu v podvečer, večeře 
v Mekáči. 
 
 
3. den zájezdu 

 
 Po snídani nalodění na trajekt směr Delós. Celý den budeme chodit po památkách, takže 
treckingové boty a dobrou náladu s sebou. A pokud byste si mysleli, že je to jen kopa kamení, 
věřte, že Dům Dionysa, Kleopatry či Chrím Isis vám při poutavém vyprávění průvodce ožijí v mysli 
a budete si připadat, jako ve 3. století před naším letopočtem.  Noc následně strávíme v 
pohodlných kajutách trajektu, který nás neomylně nocí unese směrem Kréta. 
 
4. den zájezdu 



 
Kréta. Ostrov, na kterém již byl snad každý Čech. Kromě známých přímořských letovisek se zde 
ale také skrývají  bohaté historické pamětihodnosti. My zamíříme do největší archeologické 
lokality doby bronzové na ostrově – tedy do Knossu. Pravděpodobně se jednalo o centrum celé 
minojské civilizace, poblíž hlavního města Héraklion.  Odpoledne jsme již opět na cestě, tentokrát 
na ostrov Rhodos, kde přespíme v hotelu  AMADA COLOSSOS RESORT*****. 
 

 

5. den zájezdu 

 
A kdo nebyl na Krétě, ten byl určitě na Rhodu. Vjezd do přístavu byl po staletí před naším 
letopočtem hlídán obřím Kollossem Rhóským. My si prohlédneme jen místo,  kde se jeden ze 
sedmi divů světa nacházel, neboť byl zničen při zemětřesení. I tak návštěva ostrova a jeho 
hlavního města Rhodos stojí za to, typická řecká pohostinnost se projeví v každé taverně i 
obchůdku. Večer přespíme opět ve známém hotelu Amada Colossos Resort,  možné je se vykoupat 
na jeho soukromé pláži či popít místní napoje v proslulém Beachbaru. 

 
6. den zájezdu 

 
Vyrážíme po dobré snídani, opět směřujeme na trajekt, který nás vrací zpět na Peloponéský 
poloostrov – tentokrát do městečka Epidauru, kde navštívíme legendární divadlo. Buďte si jisti, 
že ve větším divadle jste ještě nebyli… No a po dobré večeři již je čas na návrat. 
 
 
7. den zájezdu 

 
Noční návrat po známe ose až do Chebu. Věříme, že přijedete příjemně unaveni a obohaceni o 
nové poznatky a zážitky. Věřte, že jestli vám, jako většině Čechů, dosud historie Řecka připadala 
nudná, přesvědčíme vás o opaku!!    


