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Le Phuong Trinh (Lenka)

🌸

Program

🌸

Pondělí : Nástup do letadla v 7:00 h 🧳✈🛩🛫.Vystoupit z letadla v 8:00 h
a jet autem do města Athény.
Úterý : Chrám Parthenón,Olympeion,Antické městečko Delfy,Olympie,
dějiště antických olympijských her,pozůstatky královského paláce Knóssos na
ostrově Kréta.🕌🛕🕍🏛
Středa : Nastoupit na lod´ MSC.🚢⚓
Čtrtek : Navštívit moře Aegean a večer koukat na fotbal s
ostatníma.🌅⚽🍻📺🌝👬👫✨
Pátek

: Fotit se na lodi MSC a užívat si to.🚢⚓👗👒👙(volno)

Sobota : Vystoupit z lodě MSC.🚢⚓
Neděle : Nastoupit na letadlo a odletět.✈🛩🛫

🌸

Program

🌸

8:00 - 10:00 = snídaně
10:00 - 12:00 = volno
12:00 - 14:00 = výlet
14:00 - 15:00 = oběd
15:00 - 17:00 = volno
17:00 - 19:00 = mini výlet
19:00 - 20:00 = večeře

Chrám Parthenón 🛕🕍🕌🏛
Chrám Parthenón byl postaven jako řecký chrám dórského
řádu, ale některé jeho prvky jsou řádu iónského.
Ke stavbě bylo použito mramoru z nedalekých lomů.
Ve strověku byl vnímán jako nejkrásnější dórský chrám.
Uvnitř stávala 12 m vysoká socha bohyně Athény ze zlata a
slonoviny – dílo sochaře Feidia.
Ve vlysu jsou zobrazeny mytologické výjevy – boj bohů s
giganty, boj Řeků s Amazonkami, boj Lapithů s kentaury a
Pád Tróje.
V iónském vlysu okolo vnitřní celly je zobrazen průvod
athénských občanů k chrámu Athény během
panathénajských slavností.
Sochařská výzdoba ve štítech znázorňuje zrození Athény
a její vítězství nadPoseidónem o vládu nad Attikou.
Návrh sochařské výzdoby a částečně i provedení pochází
taktéž od Feidia.

Olympeion 🏛
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 však byl až za vlády římského císaře Hadriána ve 2.
století našeho letopočtu, 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 kultovních soch antiky.
Sláva chrámu netrvala dlouho – byl vyloupen během invaze barbarů
ve 3. století našeho letopočtu a pravděpodobně nikdy nebyl
opraven.
Po pádu Římské říše byly některé zbytky chrámu použity jako
stavební materiál na jiných stavbách ve městě, což jej dále
poškodilo.
Přesto se jeho zbytky zachovaly až do současnosti a patří tak k
významným turistickým atrakcím v Athénách.

Antické městečko Delfy
Delfy je významné antické město a archeologické naleziště v
Řecku.
První stopy civilizace na území Delf pocházejí z mykénského
období.
V následujícím období zde vzniká a upevňuje se kult boha
Apollóna, který zde podle báje zabil hada Pýthóna.
Ten pronásledoval Apollónovu matku Létó a byl na ni poslán
Hérou, aby nenalezla klid a místo pro porod Apollóna a Artemis.
Apollón se do Delf dle báje dostal poprvé jako delfín.
Samo slovo je odvozeno od řeckého slova pro dělohu odkazující
pravděpodobně na původní kult, který reprezentovala matka
Gaila.

Olympie dějiště antických olympijských her 🎯 🏂 🏐
Olympie, Starověká Olympie je město v řecké regionální
jednotce Élida v kraji Západní Řecko.
Leží na západě Peloponského poloostrova 19 km od Pyrgu.K
roku 2011 žilo v obci Starověká Olympie 13 409 obyvatel, z
čehož pouze 835 připadalo na samotné město Starověká
Olympie.
Ta vyrostla v těsném sousedství archeologického parku s
památkami stejnojmenného antického svatostánku. Malé
město má jednu hlavní třídu, množství hotelů a obchodů se
suvenýry.

Olympie byla svatostánek antického Řecka nacházející se v
Elidě, na východ od Pyrgu.
V obecnou známost vešla jako dějiště antických olympijských
her.
V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky odkryty a
lokalita zpřístupněna veřejnosti.
V roce 1961 byl na východním úpatí Kronova pahorku otevřen
areál Mezinárodní olympijské akademie.

Pozůstatky královského paláce Knóssos na ostrově
Kréta🕌🛕🕍🏛

Knóssos, je největší archeologickou lokalitou doby bronzové na
ostrově Kréta. Pravděpodobně se jednalo o správní a politické
centrum celé mínojské civilizace a její kultury.
V současnosti se jedná o turistickou atrakci, jenž se nachází
poblíž krétského hlavního města Heráklion.

Lokalita má za sebou velmi dlouhou historii lidského osídlení.
Její první neolitičtí osadníci se zde objevili již kolem roku 7000
př. n. l.
Postupem času se sídliště zvětšovalo a procházelo dynamickými
společenskými změnami.
První palác zde byl postaven již v 19. století př. n. l. - v tzv.
prvním palácovém období mínojské civilizace.
Během následujících 300 let prošel několika přestavbami
způsobenými zemětřesením.
V době svého definitivního zničení, pravděpodobně vpádem
mořských národů kolem roku 1400 př. n. l. palác představoval
rozsáhlé administrativní a náboženské centrum s 5000–8000
obyvateli.

Nastoupit na lod´MSC 🚢⚓
MSC Orchestra je výletní loď, která byla postavena v
roce 2007 pro společnost MSC Cruises.
Je druhou lodí třídy Musica .
V té době mohla pojmout 2550 cestujících v 1275
kajutách.
Většina vnitřních kajut byla později vybavena dvěma
palandami, a proto nyní pojme 3 200 cestujících.
Počet členů její posádky je přibližně 990.

Navštívit moře Aegean a večer koukat na fotbal s
ostatníma.🌅⚽🍻📺🌝👬👫✨
Egejské moře je podlouhlá embayment ze
Středozemního moře se nachází mezi evropské
Balkánském poloostrově a asijské Anatolia poloostrově.
Moře má rozlohu asi 215 000 kilometrů čtverečních.
Na severu je Egejský oceán spojen s Marmarským
mořem a Černým mořem úžinami Dardanely a Bospor.
Tyto Egejské ostrovi se nacházejí v moři a některé
vázané ji na jeho jižním okraji, včetně Kréty a Rhodos.
Moře dosahuje maximální hloubky 3 544 metrů na
východ od Kréty.
Thrácké moře a Myrtoan Sea jsou pododdělení v
Egejském moři.

Fotit se na lodě MSC a užívat si to .🚢⚓👗👒👙(volno)
V tento den bude volno.

😊

Vystoupit z lodě MSC.🚢⚓
MSC Orchestra je výletní loď, která byla postavena v
roce 2007 pro společnost MSC Cruises.
Je druhou lodí třídy Musica .
V té době mohla pojmout 2550 cestujících v 1275
kajutách.
Většina vnitřních kajut byla později vybavena dvěma
palandami, a proto nyní pojme 3 200 cestujících.
Počet členů její posádky je přibližně 990.

Nastoupit na letadlo a odletět.✈🛩🛫
Poslední den si už musíme sbalit věci a odletět spátky domů.

✨💕🥰Děkuji

za pozornost🥰💕✨

Děkuji za pozornost.
Doufám, že se vám cesta a pobyt bude líbit.
Le Phuong Trinh (Lenka)

