
Cestovní kancelář Pepa tour

(specialista na Řecké památky)

Nabízíme sedmidenní zájezd po Řeckých památkách.

S námi strávíte několik nezapomenutelných dní v
zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i
významné filosofy jako Sokrata, Platóna či
Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie.
Navštívíme nejznámější starověké památky,
připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy
božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích
letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které
spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého
poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek.
Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá
velmi brzy vyprodán!

Program zájezdu

1. den zájezdu

Odlet z Prahy do Soluně. Dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ.
Ubytování.

2. den zájezdu

Pokračujeme kolem impozantních štítů
pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a
nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí
Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po
zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex
jedinečných klášterů METEORA (UNESCO).
Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu

Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající
slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod
vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), podle antické mytologie zde byl střed světa
- posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám.
Ubytování u Athén.



4. den zájezdu

Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé
Akropole s kolosálním Parthenónem či
Erechtheionem a přilehlými archeologickými
památkami a muzei – divadlo Héroda Attica,
chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo,
Propylaje, Beuléova brána, Archeologické
muzeum. Procházka uličkami čtvrti Plaka -
historické jádro Athén, největší chrám v Řecku -
chrám Dia Olympského, Hadriánův oblouk, starý
olympijský stadion. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu

Odjezd na poloostrov
PELOPONÉS 'kolébka civilizace'.
Navštívíme archeologický areál
starověkého KORINTU se zbytky
chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská
cesta, Octaviin chrám, Odeion).
EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný
okrsek boha lékařství Asklépia s
největším divadlem v Řecku. Starobylé
MYKÉNY (UNESCO) – významné
centrum rané řecké kultury, opevněný
palácový komplex s proslulou Lví
bránou. Ubytování v přímořském
letovisku.

6. den zájezdu

Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva
NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na
ubytování.

7. den zájezdu

Ráno pojedeme do významného antického
města - starověké SPARTY, která patřila k
nejmocnějším městským státům Řecka. Jen
několik kilometrů od Sparty navštívíme  areál
MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s
hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a
dalších budov, které náležely tehdejšímu
osídlení.Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ
TAYGET na ubytování v Olympii.



8. den zájezdu

Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný
okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen
dějištěm slavných olympijských her se stadionem,
ale také Svatým okrskem se zbytky Diova
chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa –
socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z
nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V
podvečer transfer z Patrasu na letiště na letiště
do Athén, odlet do Prahy.

Doprava

letecky Praha – Soluň, Athény – Praha, po Řecku se budeme pohybovat lux. klim.
autobusem.

Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** ve 2 lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Cena zájezdu 23 000 Kč

V ceně zahrnuto: letenka, vstupné a ubytování !!

tel. 111 876 333

pepatour@josef.cz

Za CK Pepa tour ředitel společnosti : Josef


