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Velký okruh Řeckem s plavbou lodí na 

řecký ostrov Zakynthos

Poleťte s CK Tzatziki za krásami starobylého a současného 

Řecka, kolébkou evropské civilizace, která nabízí nekonečné 

množství zážitků, moře a slunce...



1. den Athény

Přílet do Athén

Prohlídka ráje starověkých památek

✓ Dórský chrám bohyně Atheny – PARTHENON, vypínající se na 
pahorku Akropole. Chrám byl postaven v době největšího 
rozmachu za vlády Perikla a na stavbu dohlížel sám slavný sochař 
Feidias, jenž se podílel také na výzdobě

✓ Chrám Dia Olympského - OLYMPEION, stojící na úchvatných 
mramorových sloupech, dnes 12 dochovaných z celkového počtu 
104, byl největší stavbou starobylého Řecka

✓ U řeckého parlamentu se podíváme na tradiční střídání stráží

✓ Večerní procházka historickými uličkami ve středu města – čtvrtí 
Pláka



2. den Delfy, Thermopyly

✓ DELFY - město spojené podle pověsti s bohem Apollonem, 

který se do města dostal v podobě delfína a založil zde 

věhlasnou věštírnu. Podle mythologie zde byl střed světa a 

věštkyně Pýthia zde předávala lidem poselství od boha 

Apollona, zda zakládat města

✓ Památník bitvy u THERMOPYL, vypovídající o slavné bitvě 

mezi vojskem perského krále Xerxe I. a „hrstkou“ 

neohrožených řeckých vojáků pod vedením krále Leonida I.



3. den Peloponés
✓ Začeneme prohlídkou přístavu PIREOS

✓ Zastavíme u Korintského průplavu, který odděluje polostrov 
Peloponés od Balkánského. Průplav vede po stejné trase, jak vytyčil ji 
císař Nero. „Nejširší“ část šíje má pouhých 25m.

✓ KORINT – místo někdejšího bohatého obchodního starověkého 
města, jehož nákladný a luxusní život se odrazil v architektuře 
vznikem nového korintského slohu, bohatě zdobeného a 
propracovaného.

✓ MYKÉNY – byly domovem krále Agamemnona, který vedl spojené 
řecké vojáky, se slavným Achilem, do boje s Trojany. Ty porazili lstí, 
když jim darovali dřevěného koně, kde byli ukrytí řečtí vojáci. 
Prohlédneme si Mykénský hrad se Lví bránou, Akreovu pokladnici.

✓ Starověký amfiteatr v EPIDAURU, pojal až 15tis. diváků. Ve 
starověku bylo toto místo zasvěceno bohu léčitelství Asklepia.



4. - 5. den odjezd lodí na ostrov Zakynthos

✓ Strávíme odpočinkové dny na slunné pláži u azurového moře

✓ Na palubě lodi bude velká nabídka tradičních řeckých jídel –

suvlaki, musaka, tzatziki, gyros, řecký salát...



6. den Olympie

✓ Prohlídka města, kde se zrodily Olympijské hry a kde se dodnes 

zapaluje olympijský oheň. Jsou zde pozůstatky Diova chrámu, 

kde byl jeden ze 7 divů světa – socha boha Dia, na jehož počest 

se hry konaly.



7. Meteora

✓ Návštěva vznášejících se klášterů na vrcholcích skal v Thesálii. 

Dodnes slouží řeholníkům 5 monastýrů.

✓ Odpoledne odlet z Athén do Prahy



Kontaktuje nás:
ředitel CK Tzatziki: Viktor Dudr

CKTzatziki@grece.com


