
                     Ester Pincová               

Zájezd do starověkého Řecka
Dream holiday



program
Pondělí : přílet v 8:00, volný 
program
Úterý : chrám Parthenon
Středa : Delfy
Čtvrtek : Meteora
Pátek: chrám Héfaisteion
Sobota : Erchtheion
Neděle : volný program, 
odlet v 19:00



denní program 

7:00-8:30 snídaně
8:30-12:00 volno
12:00-13:00 oběd
13:30-18:00 výlet
18:30-20:00 večeře



hotel :
● All inclusive
● 5 hvězdičkový 

apartmán 
● Mini bar
● 200 metrů na pláž
Venkovní i krytý bazén 
● Wellness



Pondělí 

● Příjezd 
● Ubytování 
● Volný program
● moře,bazény atd.



Úterý 
Chrám Parthenón 

Parthenón byl postaven 
jako řecký chrám 
dórského řádu. Ke 
stavbě bylo použito 
mramoru z nedalekých 
lomů. Ve starověku byl 
vnímán jako nejkrásnější 
dórský chrám. Uvnitř 
stávala 12 m vysoká 
socha bohyně Athény ze 
zlata a slonoviny – dílo 
sochaře Feidia.



Středa
Delfy

Delfy je významné antické město a 
archeologické naleziště v Řecku. Od 
roku 1987 je zapsáno na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Za 
nejslavnější dobu Delf lze nejspíše 
považovat období mezi 8.–6. 
stoletím př.n.l.; tedy čas Velké 
řecké kolonizace, kdy věštírna 
postupně nabyla obrovského vlivu 
a prestiže. Aby totiž založení 
regulérní nové řecké osady bylo 
posvěceno božským souhlasem a 
tak zajištěna božská přízeň.



Čtvrtek Meteora
Meteora jsou monastýry na vrcholcích slepencových skal v 

oblasti Thesálie v Řecku, poblíž města Kalambaka.

Mniši a poustevníci se tu začali usazovat již od 11. století, ale 

teprve o tři století později začaly vznikat první byzantské 

monastýry (správný český výraz pro klášter východní a 

Řeckokatolické církve).

Nejdříve byl postaven monastýr Metamorfosis, založený v roce 

1356 mnichem Athanasiem z poloostrova Athos, na skále ve 

výšce 534 metry nad mořem.



Pátek 
chrám Héfaisteion

Héfaisteion je chrám zbudovaný 
na počest starořeckého boha 
řemesla Héfaista kolem roku 450 
před naším letopočtem. Stavba 
má poměrně malé základy o 
rozměrech 32×14 metrů. Každé z 
obou průčelí zdobí 6 dórských 
sloupů, po stranách je po 13 
sloupech. 
Svatyně se dochovala i s původní 
střechou. Je  pokládána za nejlépe 
dochovaný antický chrám vůbec. 
Dříve se soudilo, že byla zasvěcena 
mýtickému athénskému hrdinovi a 
králi Théseovi, a proto se dodnes 
porůznu udržuje i její starší název 
Théseion. 



Sobota
Erchtheion

Erechtheion je chrám na severním okraji 
Akropole v Athénách, vybudovaný v 
letech 420 - 406 př. n. l. v iónském 
slohu, patrně z podnětu Periklova a snad 
za účasti sochaře Feidia. Jako architekti 
se uvádějí Mnésiklés nebo Filoklés z 
Acharnai a Archilochos z Agryle.
Chrám stojí na místě, kde měl stát palác 
legendárního krále Erechtheia, snad 
jako náhrada za Peisistratův chrám 
Athény Polias, který roku 480 př. n. l. 
zbořili Peršané. Nový chrám sdružoval 
celkem 13 rozdílných kultů. Byla v něm 
posvátná dřevěná socha městské bohyně 
Athény, podle pověsti spadlá z nebe a 
každoročně k slavnosti Panathénají 
zdobená květy.



Neděle 
Volný program

● dnes si můžete dělat co se 
vám zachce

● můžete např. se jít koupat, jít 
na masáž nebo si jít zacvičit 
do místní posilovny

● dnes se bude grilovat
● odlet je v 22:00



  Přeji hezký pobyt a hezký zbytek dne.

             Ester Pincová, 1. B 


