
 

Hurá za řeckými památkami 
Letecky                   s cestovní kanceláří Worl Airoport Mikštěp 

Poleťte s námi navštívit řecké památky do starověkého města Athén, které překypuje krásou a antickou kulturou. 

Objevte tajuplná místa města s překrásnými parky a památkami, jež po staletí přetrvávají na malbách, obrazech, 

kronikách nebo zde stále stojí jako zbytky staveb nebo jako překrásná veledíla, jež postavili známí architekti. Na 

tento zájezd za památkami nikdy nezapomenete a budete ho vyprávět všude, kde to bude možné. Je vhodný jak pro 

starší lidi, tak i pro rodiny s dětmi. 

Termín: od 6. 7. do 12. 7. 2020   

Cena zájezdu: 18.350,-- Kč  

Cena zahrnuje dopravu včetně letištních tax, stravování, průvodce CK a pojištění. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do 

jednotlivých památek – doporučený obnos s sebou 200,--EUR. 

Odlet a přílet: Odlet bude z letiště Václava Havla v Praze v 6,30 hodin ráno a přílet na athénské letiště v 8,15 hodin. 

Do hotelu je přeprava zajištěna autobusem, který Vás také bude dopravovat po celý pobyt za památkami. Při zpáteční 

cestě Vás autobus po snídani odveze na letiště v Athénách. Odlet zpět do ČR je v 11,45 hodin. 

Ubytování: Ubytováni budete v luxusním 3*** hotelu Dorian Inn v samotném centru Athén. Hotel Dorian Inn nabízí 

pokoje se sociálním zařízením, příjemnou restauraci, prostorný krásný terasový bazén, vítá domácí mazlíčky.  Má 

dobré hodnocení, co se stravování týče i ochoty personálu. 

Stravování: Po celý pobyt v Athénách budete mít polopenzi. Během dne lze využít ve volném čase stravování v 

mnoha restauracích ve městě. 

Další informace: Po památkách Vás bude provázet zkušený průvodce.  

Hotel Dorian Inn:  

 

 

 

 



Příjezd  

Předpokládaný příjezd do hotelu v 9,00 hod. 

10,00 – 12,00 Ubytování v hotelu, vybalení, zbytek dne - volný. 

 

 

 



Akropolis a Plaka 

Athénská akropolis je asi nejznámější akropolí na světě. Akropole byla vybudována 

ve starověku, zejména mezi 13. a 5. stol. př.n.l. a tvořila dlouhou dobu politické, 

náboženské i kulturní centrum starověkého Řecka. Monumentální stavba byla postavena 

na výrazném skalním pahorku a spolu se svým hlavním chrámem – Parthenónem – dodnes tvoří hlavní dominantu 

města.  

      

        

 

Plaka je malebná historická čtvrť, seskupená kolem severních a východních svahů Akropole, zahrnující labyrintové ulice 

a neoklasickou architekturu. Plaka je postavena na vrcholu obytných oblastí starověkého města Athény. Je známé jako  

,,sousedství bohů‘‘, protože je pod útesem, kde je Akropolis. 

       



Chrám Dia Olympského 

Chrám Dia Olympského, nazývaný též Olympieion, je zřícenina velkého chrámu v centru 

řecké metropole Athén. Chrám byl zasvěcen bohu Diovi. Jeho stavba začala v 6. století 

př.n.l. za vlády athénské tyranie. Dokončen byl však až za vlády římského císaře Hadriána 

ve 2. století n.l., tedy asi 650 let poté co projekt začal. Během římského období byl známý jako největší chrám v Řecku 

a sídlila v něm jedna z největších kulturních soch antiky. 

 

     

 

 

 

 

 

 



Syntagma square 

Syntagma square je veliké náměstí, které se nachází před starým královským palácem 

z 19. století, v němž sídlí řecký parlament od roku 1934. Zde se podíváme na výměnu stráží. 

Náměstí syntagma je nejdůležitějším náměstím moderních Athén z historického i sociálního 

hlediska, v srdci obchodní činnosti a řecké politiky. 

 

 

 

 



Athénská Agora 

Starověká Agora se nachází přímo v centru Athén, severozápadně od Akropole a západně od 

čtvrti Plaka. Dříve to bývalo obchodní a administrativní centrum (7. století př. n. l.). Stály zde 

chrámy, soudy, administrativní budovy také se zde nakupovalo, odehrávaly se zde politické 

debaty a bylo tu zkrátka vše, co tehdejší lidé potřebovali k životu. 

 

 

 

 

 

 

 

Odjezd 

Předpokládaný odjezd z hotelu v 11,30 hod. 

Vyklizení pokojů a sbalení do 11,00 hod. 

 


