Cestovní kancelář MECNERTOUR
Navštivte s námi „kolébku evropské civilizace“, navštívíme hrdiny a bohy
bájného Řecka. Využijte naší jedinečné nabídky a uvidíte ohromné kulturní
bohatství, které nám doba starověkého Řecka zanechala.

Za nejkrásnĚjšími památkami Řecka
Zájezd speciálně určený pro učitele dějepisu – cena pouhých 8 765 Kč !
Termín zájezdu: jaro 2021
Pobytové dny: 5
Doprava: autobus
Ubytování: ve 1-2 lůžkových pokojích s příslušenstvím,
hotely kategorie ****/*****
Stravování: polopenze

Popis zájezdu
0. den (jsme solidní cestovní kancelář, cestu tam nepočítáme)
Odjezd z Chebu v časných ranních hodinách, transfer přes Rakousko a Maďarsko. Moderní autobusy naší cestovní
kanceláře jsou vybaveny klimatizací, WC, minibarem a DVD. Pohodlné polohovací sedačky Vám zpříjemní dlouhé
cestování. Zdarma obdržíte studené i teplé nápoje a také menší občerstvení.

1.den
Makedonií do Řecka- krátká zastávka v Soluni (UNESCO)- podle časových možností si prohlédneme památky města
Bílou věž- nejslavnější pamětihodnost, chrám Agia Sofia, největší kostel v zemi Agios Dimitrios, také si
připomeneme Konstantina a Metoděje. Dále se vydáme autobusem kolem pohoří OLYMP, kde podle bájí žil nejvyšší
a nejmocnější řecký bůh Zeus. Vyjedeme na vyhlídku, údolí Tempé, kde se podle pověstí Apollón očistil po zabití
netvora Pýthona. Po návštěvě jedinečných klášterů Meteora (UNESCO) přenocujeme v hotelu s překrásnou
vyhlídkou na horu Olymp.

2.den
Navštívíme památník slavné bitvy u Thermopyl a starověké DELFY (UNESCO), kde podle antické mytologie byl střed
světa. Prohlédneme si pozůstatky Apollónova chrámu, dávnou věštírnu a Athénin chrám.
Přesun do Athén, ubytování, individuální večerní prohlídka města.

3.den
Prohlídka Athén (UNESCO), dle Vašeho výběru navštívíme PARTHENON a Akropoli, chrám Athény Niké a Dionýsovo
divadlo. Zájemci o archeologii mohou navštívit Archeologické muzeum. Uvidíme také Diův chrám, starý olympijský
stadion a známý Hadrianův oblouk. Odjezd v odpoledních hodinách na Peloponéský poloostrov, kde navštívíme
archeologický areál starověkého Korintu se zbytky chrámů. Prohlédneme si EPIDAUROS( UNESCO) posvátný okrsek
s největším amfiteátrem v Řecku. Přenocujeme v hotelu s překrásným výhledem na moře.

4. den
Ve starověkých Mykénách (UNESCO), významném centru rané řecké kultury, navštívíme opevněný palácový komplex
s proslulou Lví bránou, Královský palác a šachtové hroby ze 6.století př.n.l. (na výzkumu se podílel i objevitel Tróji
archeolog Schliemann ).Odjezd směr starověká OLYMPIE.
Ubytování, večeře a večerní individuální program.

5.den
Náš zájezd zakončíme ve starověké Olympii (UNESCO), dějišti starořeckých sportovních her, posvátném
okrsku náboženství a sportu. V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o kterých se dochovaly záznamy.
Navštívíme archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k
nejbohatším a nejhezčím v Řecku.
V odpoledních hodinách návrat směr Cheb.

6.den
Příjezd v odpoledních hodinách dle dopravní situace.

Další informace
Celková orientační částka na vstupy je cca 60€ .
Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku. Cena zahrnuje komplexní pojištění včetně storna zájezdu.
V rámci polopenze ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého
poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek.

Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi
brzy vyprodán!!!
Kontakt a informace: Josef Mecner 1.B

Meteora

