Cestovní kancelář TiG
Vás zve na „Týden s řeckou historií“
Program:
Po celou dobu se Vám bude věnovat náš skvělý průvodce Homér,
který má bohatou řeckou historii „v malíčku“.

1. Den
- do 12:00
Dopoledne přílet do Athén a ubytování v hotelu Medúza
Hotel Medúza
- 4* hotel v titánském stylu
- Bufetová strava all-inclusive
- Umístěný přímo v centru Athén
- 12:00 – 14:00 Oběd v hotelu Medúza
- 15:00 – 18:00 Seznámení s Athénami a návštěva památky
„Athénská Agora“

Athény:
Hlavní město Řecka. Kolébka demokracie. Významné historické
město.
Solón – básník a archont, zrušil dlužní otroctví, zavedl lidový sněm
pro muže nad 20 let.

Athénská Agora:
Místo, kde se shromažďovali členové demokracie a řešili se záležitosti
státu, poslouchali se řečníci a slavní filozofové. Agora byla
posvátným místem.
Nachází se zde také Hefaistův chrám.

- 19:00 Večeře a nocleh v hotelu Medúza

2. Den
- 8:00 – 9:00 snídaně v hotelu Medúza
- Celodenní výlet po Athénksých památkách – Acropolis
9:00 odjezd od hotelu
10:00 – 13:00 prohlídka I. okruh Acropolis
13:30 – 14:30 oběd – zajištěn v restauraci U Poseidona
15:00 – 18:00 prohlídka II. okruh Acropolis

Acropolis:
Nejznámější akropole světa. Dlouhou dobu tvořila politické,
náboženské i kulturní centrum Řecka.
Vápencová skála s plochým vrcholem. Původně byla obehnána
mohutnou zdí. Hlavní vstup vedl po schodech do tzv. Propylejí (jakási
předsíň před chrámy).
Dříve zde také stála socha Pallas Athény – ze zlata a slonoviny, kterou
vytvořil geniální sochař Feidiás. Ten se podílel velkou částí i na
výstavbě ostatních staveb.
I.

okruh:

Největší stavbou je Parthenón – chrám bohyně Athény.
Druhou největší stavbou je Erechtheion – chrám, který byl vystaven
zřejmě na žádost významného řeckého státníka Perikla.

Zbytky chrámu bohyně Athény Niké – místo chrámu mělo
strategický význam jako pozorovatelna před případným útokem od
moře.

II.

okruh:

Odeon Heroda Attika – dobře zachovalé divadlo, které nechal
vystavět Herodes Atticus jako památník své manželce – bohatý
římský občan a senátor; pozn. Římané podporovali řeckou kulturu.
Divadlo Dionýsia – nejstarší divadlo na světě pojmenované po bohu
plodnosti, vína a veselí. Uváděli se zde premiéry her dramatika
Aristofana, Aischyla, Euripida a Sofokla.
Muzeum Akropole – jedno z nejkrásnějších muzeí světa, pyšní se
nejbohatší antickou sbírkou.

- 19:00 večeře a nocleh v hotelu Medúza

3. Den
- 7:00 snídaně v hotelu Medúza
- 8:00 odjezd od hotelu směr Sparta (2denní výlet)
- 9:00 – 10:00 zastávka u Salamíny
Z Athén přejedeme 25 km (45 min.) do místa, kde je vidět ostrov
Salamíny.

Místo námořní bitvy v Řecko-perských válkách. Těžkopádné perské
lodě podlehli po několika hodinách menším, lépe ovladatelným,
řeckým lodím.

- 13:00 příjezd do Sparty – přejezd 210 km ze Salamíny (2,5 h)
- 13:00 – 15:00 oběd, ubytování v hotelu U Hérakla
Hotel U Hérakla
- 4* hotel v mýtickém stylu
- Bufetová strava
- Umístěný v klidné části Novodobé Sparty

- 15:00 – 19:00 Návštěva místa starobylé Sparty a návštěva
muzea v Novodobé Spartě
Sparta – starověká řecká obec, která se vyvinula v jedinečný
vojenský stát. Díky tomu se Řecko povzneslo na vojenskou a
politickou mocnost.
Sparťané nesměli pracovat, celý život se věnovali vojenskému
výcviku a tělesnému cvičení. V 7mi letech byli chlapci vzati do
vojenského výcviku a ve 20ti letech se z nich stávali vojáci.
Byla založena bojovnými Dóry, kteří zotročili původní obyvatele.

Muzeum v novodobé Spartě – zde se nachází alespoň několik
nalezených artefaktů ze starobylé Sparty.

- 19:00 večeře a nocleh v hotelu U Hérakla

4. Den
- 8:00 – 9:00 snídaně v hotelu U Hérakla
- 9:30 odjezd zpět do Athén; přes Mykény
Přejezd ze Sparty do Mykén 130 km (1,5h)
- 11:00 příjezd do Mykén
- 11:30 – 12:30 přednáška o Mykénách

Mykény – centrum první řecké civilizace s vojenskou pevností,
která dominovala jižnímu Řecku. Mykéňané přišli do Řecka
z Balkánu a zprvu tvořili jen malé vesnice na svazích hor. Z těch
vznikala bohatá opevněná města s paláci a luxusním zbožím.
Mykéňané tak ovládli celý jih Řecka.
Podle řeckých bájí založil Mykény Perseus.

- 12:30 – 14:00 oběd ve stylové Mykénské restauraci U Persea

- 14:00 – 16:00 návštěva archeologického naleziště; hrobky
Pohřebiště vytesaná do skal, která mají tvar pravoúhlých studní
majících velkou hloubku.

- 16:30 odjezd do Athén
Přejezd z Mykén do Athén 120 km (1,5 h).
- 18:00 příjezd do Athén, hotel Medúza
- 19:00 večeře a nocleh v hotelu Medúza

5. Den
- 7:00 – 8:00 snídaně v hotelu Medúza
- 8:30 odjezd od hotelu směr Thermopyly (2denní výlet)

- 9:30 – 11:00 zastávka u Marathonu, návštěva místa historické
bitvy
Z Athén přejedeme do Marathonu 40 km (1 h).
Bitva u Marathonu – první bitva v Řecko-perských válkách. Peršané
se vylodili u obce Marathon, ale přestože bylo Řeků 4x méně, tak
zvítězili. Tehdy běžel vojenský posel oznámit vítězství do Athén.
Jakmile řekl, že zvítězili, zemřel vyčerpáním.
Na jeho počest se dodnes běhá „Maratónský běh“.

Z Marathonu přejedeme do Thermopyly 190 km (2 h).
- 13:00 příjezd do Thermopyly
- 13:00 – 15:00 ubytování a oběd v hotelu U Leonida
Hotel U Leonida
- 4* hotel v antickém stylu
- Bufetová strava
- Umístěný v centru Thermopyly

- 15:00 odjezd do Thermopylské soutězky
- 15:30 – 18:00 stylový výklad historické bitvy s představením
Bitva u Thermopyly – Peršané, po neúspěšné bitvě u Marathonu,
znovu zaútočili – tentokrát po souši i na lodích. Peršanů byla
obrovská přesila a Řekové se je snažili zastavit v horské soutězce.
Bohužel díky zradě místního občana se Peršané dostali Řekům do
zad. Všichni spartští vojáci raději padli, než by ustoupili. Peršané
zvítězili a tím se jim podařilo dostat se až do Athén a vypálit je.

- 19:00 večeře a nocleh v hotelu U Leonida
-

6. Den
- 8:00 – 9:00 snídaně v hotelu U Leonida
- 9:00 odjezd zpět do Athén

Z Thermopyly přejedeme do Platají 140 km (2 h).
- 11:00 – 12:00 zastávka u Platají, návštěva místa poslední
historické bitvy Řecko-perských válek
Bitva u Platají – poslední vítězná bitva v Řecko-perských válkách.
Řekové definitivně porazili po více než 40 letech Peršany a tím
zachránili řeckou nezávislost. Z perské nadvlády byla osvobozena i
města v Malé Asii.

- 12:00 – 13:00 oběd v Platajích v restauraci U Perského
vojáka
Z Platají přejedeme do Athén 65 km (1,25 h).
- 14:00 příjezd do Athén, zpět do hotelu Medúza
- 15:00 – 16:30 návštěva památky v Athénách „Diův chrám“
Chrám Dia Olympského – nazýván „Olympieion“, zřícenina velkého
chrámu zasvěceného bohu Diovi.

Jeho stavba začala za vlády athénské tyranie a dokončen byl až za
vlády římského císaře Hadriána. Během období Římské říše byl
největším chrámem v Řecku.
V období athénské demokracie zůstal rozestavěný, protože Athéňané
měli takovou stavbu za nestydatost.
Během invaze barbarů byl vyloupen a nejspíš nikdy neopraven. Po
pádu Římské říše byly jeho některé zbytky použity na výstavbu jiných
staveb.

- 16:30 – 18:30 volno, nákupy
- 19:00 večeře a nocleh v hotelu Medúza

7. Den
- 8:00 – 9:00 snídaně v hotelu Medúza

- 10:00 – 12:00 Návštěva památky v Athénách „Národní
historické muzeum“
Je nejstarším muzeem v Řecku. Nachází se ve staré budově
parlamentu. V muzeu je umístěna sbírka „Historické a etnologické
společnosti Řecka“ – jedná se o nejstarší sbírku svého druhu. Týká
se období od Konstantinopole, přes řecké revoluce a následné
vytvoření moderního řeckého státu.

- 13:00 – 14:30 slavnostní oběd v hotelu Medúza

- 15:00 odjezd z hotelu Medúza na letiště
- 18:00 odlet do ČR

Naše cestovní kancelář Vám děkuje za
účast a doufá, že Vám „Týden
s řeckou historií“ přinesl spoustu
nových poznatků, tak jako jejím
tvůrcům!

