
cestovní kancelář

Až nad mraky

5.-11. července 2021

Co Vám týdenní zájezd od naší cestovní kanceláře může nabídnout?

Především jsme pro Vás připravili 7 historických památek Starověkého Řecka i s
podrobným popisem jejich historie (obstarali jsme Vám také tlumočníka, který Vám

vyprávění o historii přeloží do vašeho rodného jazyka), seznam pláží doporučený naší
cestovní kanceláří, zajistili jsme pro Vás ubytování i se stravou v podobě švédských stolů a
mnoho dalších věcí, tak neváhejte a vypravte se s námi po památkách Starověkého Řecka!

Důležité informace:

❖ zájezd začíná 5.7. a končí 11.7. 2021



❖ letadlo odlétá 5.7. 2021 v 10:00 z pražského letiště - musíte se dostavit aspoň 1 hodinu

předtím

❖ do Athén přiletí ve 12:30

❖ letadlo odlétá 11.7. 2021 v 18:00

❖ do Prahy přilétá ve 20:30

ubytování:

Hotel Mega Olympia (Μέγα Ολυμπία)

ve městě  Megalo Kavouri (Παραλία Καβούρι)

Hotel Mega Olympia se pyšní svou dlouholetou dobrou historií (stále si udržuje

úroveň čtyřhvězdičkového hotelu). Pro své hotelové hosty může nabídnout celou

škálu možností - např.: místnost pro hraní stolního tenisu, velký bazén v zahradních

prostorách hotelu, vinný sklípek atd.

časový harmonogram spolu s historií památek:

Pondělí:

12:30 - 13:00 čas na prohlídku hotelu a okolí
13:00 - 13:30 oběd
15:30 - 16:00 ochutnávka řeckých vín spolu s historií vinného sklípku hotelu
17:30 - 18:15 večeře
18:00 - 19:15 možnost účasti na koncertu Aleluja organizovaném hotelem Mega Olympia

Úterý:

9:00 - 9:45 snídaně
12:00 - 12:45 oběd
14:15 - 16:45 navštívení chrámu Parthenon a Akropolis
17:30 - 18:15 večeře

Středa:



9:00 - 9:45 snídaně
10:15 - 16:15 = 13:00 - 13:30 oběd v restauraci Chalet Maniati (delphi) - navštívení městečka Delfy
- starověké naleziště s chrámy a stadionem (pozor cesta trvá 5 h a 20 min tam i zpět)

pro ty, kteří nejedou do městečka Delfy:
12:00 - 12:30 oběd
14:30 - 15:30 kurz řečtiny

17:30 - 18:15 večeře

Čtvrtek:

9:00 - 9:45 snídaně
12:00 - 12:45 oběd
14:00 - 16:00 navštívení Dionýsova divadla
17:30 - 18:15 večeře
18:00 - 19:15 možnost účasti na koncertu Aleluja

Pátek:

9:00 - 9:45 snídaně
12:00 - 12:45 oběd
14:00 - 17:00 navštívení mysu Sounion (cesta trvá 100 min tam i zpět)
18:00 - 18:30 - večeře

Sobota:

9:00 - 9:45 snídaně
10:30 - 12:00 navštívení chrámu Olympeion a Panathénský stadion
12:00 - 12:45 oběd
17:30 - 18:15 večeře

Neděle:

9:00 - 9:45 snídaně
12:00 - 12:45 oběd
14:00 - 15:30 kurz řečtiny a řecké kultury
17:00 - 17:45 večeře

seznam památek, které navštívíte:

“Úterý “

❖ Chrám Parthenon (Παρθενών) -  Mezi
nejvzácnější starověké památky Řecka patří
zříceniny starověkého chrámu Parthenón. Ten se
společně s dalšími stavbami vypíná na Akropoli a
vytváří z daleka viditelnou dominantu hlavního
města Athén. Chrám byl zasvěcen bohyni Athéně.
Svému účelu sloužil neuvěřitelných tisíc let.



❖ Akropolis (Ακρόπολη) - 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. Pro svou mimořádnou
historickou hodnotu byla v roce 1987 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

“Středa”

❖ Delfy (Δελφοί) - Přibližně 180 km severně
od Athén leží úchvatné antické městečko Delfy,
které je od roku 1987 zapsáno na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO. Ve
starověku patřily Delfy k nejvýznamnějším
místům v Řecku.
V delfské věštírně se ve starověkém Řecku až na
její podsvětí nestalo v podstatě nic důležitého.
Archeologické naleziště Delfy teď patří k

nejslavnějším památkám v Řecku. Hlavní chrám Delfské věštírny, v němž kdysi pýthie
(věštkyně) předpovídala nad trhlinou v zemi v místě geologického zlomu, stojí v terasovité
krajině ve výšce 600 metrů.

“Čtvrtek”

❖ Dionýsovo divadlo - Je známo, že už od 6.
století př. n. l. staří Řekové každoročně uctívali
tancem a zpěvem boha Dionýsa. Následně v roce
534 př. n. l. přišel jistý Thespis z Ikarie s tím, že
postaví vedle sboru i herce. A tak se zrodil první
herec a s ním i divadlo. Zde mohli diváci koukat na
premiéry Aischylových, Aristofanových,
Euripidových a Sofoklových her. Nejdříve zde byly
dřevěné lavice, které se později nahradily
kamennými bloky. Vzniklo tak krásné antické
divadlo.

“Pátek”

❖ Sounion (Σούνιο) - První historická
zmínka o mysu Sounion pochází z Homérova
eposu Odyssea. Šestnáct z původních 38
dórských sloupů Poseidónova chrámu stojí
dodnes. Sloupy z bílého mramoru jsou vysoké
přes šest metrů. V centrální modlitební místnosti
(naos) stávala šestimetrová bronzová socha
boha Poseidóna. Protože mys Sounion byl



strategickou pozicí, Athéňané ho opevnili, postavili přibližně půl kilometrovou půlkruhovou
zeď vysokou tři metry a v ní desítky věží.

“Sobota”

❖ Olympeion (Ολυμπιακό) - dřívější
největší stavba Řecka - Další z řady významných
athénských památek je Olympeion neboli Chrám
Dia Olympského. V době stavby byl největším
řeckým chrámem. Do dnešních dní se dochovalo
patnáct mramorových sloupů, které ilustrují jak
pompéznost celé stavby, tak i bohaté historické
dědictví, které Řecko skrývá.

❖ Panathénský stadion ( Παναθηναϊκό
Στάδιο) - Jediný stadion na světě celý z bílého
mramoru byl postaven ve starověkém Řecku.
Nachází se v Aténách a je to pravý olympijský
stadion. Odehrávaly se v něm původní
panathénajského “olympijského” hry  k oslavě
bohyně Atény, pak byl zapomenut, ale v 19. století
byl znovu objeven a vykopán. Od té doby se v něm
již konaly první obnovené olympijské hry v roce 1896
a je konečným bodem pravidelného athénského
maratonu.

doporučené pláže:

❖ pláž Paralia

Paralia je organizovaná pláž, která je
700 m od hotelu Mega Olympia. K
dispozici jsou tu návštěvníkům lehátka
a slunečníky k pronájmu. Funguje zde
také několik plážových barů, které se
nacházejí v příjemném stínu stromů, a
zájemci si mohou vybrat i z nabídky
vodních sportů.



❖ pláž Voula Beach

Voula Beach je písečná a oblázková
pláž, která se nachází 6 km od hotelu
Mega Olympia. Je známá svou
dokonalou čistotou a krásnou
přírodou. Střední část pláže je
pokryta jemným zlatým pískem. Na
okraji pobřeží jsou oblázky.
Nenajdete  zde žádné mořské ježky
ani ostré předměty.Toto místo je
také známé pro svou jasně modrou
vodu a svěží stromy rostoucí přímo u
moře.

Užijte si dovolenou v Řecku!

V případě jakékoliv potřeby pište na e-mail:
aznadmaky@seznam.cz


