Cestovní kancelář
Phoenix
Řecko 2021- zájezd

O nás
 Jsme silná a prosperující cestovní kancelář, která se specializuje na
objevování památek starověkého Řecka. Naše cestovní kancelář vznikla
v roce 2021 a pořádá týdenní zájezdy po antickém Řecku.
 Do názvu jsme si dali bájného ptáka Phoenixe, který symbolizuje zrození.
 Naším cílem je Vám přiblížit bájné Řecko očima zasvěcených pozorovatelů.
 K dispozici budete mít neohrožené a zkušené průvodce s gymnaziálním
vzděláním nejvyšší úrovně.

O nás
 Chcete zažít dobrodružství, přátelství, historii i současnost ve společnosti
přátel? Pojeďte s námi.
 Víme jak na to.
 Máte se na co těšit, budeme cestovat pěšky, lodí, autobusem.
 Zažijeme útoky komárů, moskytů i dravých ryb.
 Jdeme na to?

Kdy cestujeme
 Do Řecka budeme odlétat letadlem 5. května 2021 z Prahy. Ubytujeme se
v hotelu Zeus nedaleko Athén. V hotelu najdete veškeré zázemí
pro cestovatele. Naleznete zde restauraci s oblíbenými řeckými
specialitami. Využít můžete také bazén s antickými lázněmi s výhledem
na staré město.
 Přichystali jsme pro Vás spoustu lákadel. Každý den navštívíme minimálně
jednu antickou památku, která vás zcela pohltí a nabije energií.
 Návrat plánujeme 12. května 2021.

Program zájezdu
 První den zájezdu navštívíme athénskou Akropolis
 Druhý den půjdeme horu bohů Olymp
 Třetí den pojedeme do města Delfy – Apolonův chrám
 Čtvrtý den navštívíme Asklépiův chrám v Epidauru
 Pátý den objevíme Olympii
 Šestý den prozkoumáme slavné Mykény
 Sedmý a poslední den zájezdu navštívíme proslulý Marathon

Akropolis
 Athénská Akropolis je nejznámější akropole na světě.
 Akropole byla vybudována ve starověku, zejména mezi 13. a 5. stol. př. n. l.
 Stavba byla postavena na výrazném skalním pahorku spolu se svým
hlavním chrámem – Panthénonem.
 Akropole byla centrem Athénského života.
 Zde se rozhodovalo o nejzásadnějších státních otázkách.
 Pro svou mimořádnou historickou hodnotu byla v roce 1987 zapsána
na Seznam světového dědictví UNESCO.

Hora Olymp
 Olymp je nejslavnější hora v Řecku, na které údajně žili řečtí bohové. Jejich
život se podobal životu lidskému a lidé jim přisuzovali lidské vlastnosti. Tím si
jinak nedosažitelné bohy přibližovali. Našli se i tací hrdinové, kteří se na
Olymp odvážili a bohům něco odnesli.
 Žili zde: přísný Zeus, živelný Poseidón, žárlivá Héra, moudrá Athéna, zářivý
Apollón, krásná Artemis, ohnivý Héfaistos, lstivý Hermes, válečnický Áres a
další.

Delfy – Apolonův chrám

 Delfy jsou významné antické město a archeologické naleziště v Řecku.
Od roku 1987 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
 Základy města pochází z dob Mykénské civilizace.
 Delfy byly bohatým městem, jehož bohatství pocházelo z množství chrámů i
proslulé Delfské věštírny.
 Samotný Apolonův chrám ukazuje na vyspělou civilizaci starověkého
Řecka. Byl postaven koncem 7. století př. n. l.
 Apolon byl významný bůh. Lidé ho uctívali a spojovali se světlem, sluncem,
uzdravením, uměním, básnictvím, lukostřelbou, tancem, věštbami a
proroctvími.

Asklépiův chrám v Epidauru
 Epidaurus bylo město ve starověkém Řecku. Ve své době bylo významným
kulturním i náboženským centrem. Soustředil se zde kult boha Asklépia,
kterému zde byl věnován chrám pojmenovaný po něm.
 Díky své výjimečnosti byl Asklépiův chrám zapsán v roce 1988 na seznam
světového dědictví UNESCO.
 Asklépiův chrám byl ve středověku největším léčitelským centrem, ve
kterém se nacházelo 160 ložnic a léčivé prameny. Usuzovalo se, že na
léčbu má vliv božská přízeň.

Olympie
 Olympie leží na západě Peloponéského poloostrova.
 V obecnou známost vešla jako dějiště antických olympijských her.
 První olympijské hry proběhly v roce 776 př. n. l.
 V současné době se v Olympii nachází archeologický park, který je zapsán
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

Mykény

 Mykény jsou archeologická oblast Řecka.
 Ve 2. tisíciletí př. n. l. byly jedním z hlavních center řecké civilizace a
vojenskou pevností, která dominovala velké části jižního Řecka.
 Podle řeckého bájesloví založil Mykény Perseus a později zde sídlili králové
krvavého rodu Pelopovců. Nejznámějším Pelopovcem je král Agamemnon,
který byl vrchním velitelem řeckých vojsk v Trojské válce.
 Mykénský region je jedním z nejdéle osídlených v Řecku a žili v něm hlavně
lovci a válečníci.

Marathon
 Marathon v překladu znamená ,,fenyklové pole‘‘ a je známý slavným
vítězstvím Athéňanů nad Peršany v roce 490 př. n. l. Z této války vzešla
nejdelší atletická disciplína měřící 42 kilometrů 195 metrů, která vznikla
na počest řeckého vojáka, který běžel předat zprávu o vítězství do Athén.
 Na tomto místě zažijete „genius loci“ - jednoho z nejslavnějších řeckých
vítězství nad Peršany.
 Vítězství na místě symbolizuje mohyla, pod kterou jsou pohřbeny ostatky
vítězů.

Kontakt
 Pokud máte zájem o tento atraktivní zájezd, kontaktujte Ing. Ondřeje Šlajse,
ředitele naší kanceláře, který Vám sdělí další podrobnosti.
 Kontakt: CK Phoenix, Herkulova 28/756, Cheb, tel. 354228331

