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8 dni
Grčija je zibelka evropske kulture in demokracije. Dežela s šarmom, ki bi jo bilo treba
obiskati večkrat v življenju. Mi pa vas vabimo na klasično potovanje, ki ga bomo pričeli v
glavnem mestu, na katerem bomo odkrili večino klasičnih mest in arheoloških krajev, ki so
skupaj oblikovali tako pomemben del naše, evropske zgodovine in postavile temelje za razvoj
demokracije v svetu. Poleg Aten, Delfov in najpomembnejših arheoloških krajev na Peloponezu
smo v program vključili še kratko, a intenzivno križarjenje po Egejskem morju, kjer boste
obiskali najlepše otoke kot so: Mikonos, Patmos, Rodos, Kreta in Santorini. Poleg tega se bo
ladja ustavila še v Kušadasiju, v Turčiji in tako si bomo lahko ogledali enega najlepših
starogrških arheoloških parkov v Efezu, danes v Turčiji. Potovanje in križarjenje za ponovni
obisk že videnih in doživetih klasičnih grških krajev in mest. Priložnost, da antično grško
kulturo predstavite vašim prijateljem ali otrokom! Privoščite si jo!

PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA –ATENE
Zjutraj zbirališče potnikov na letališču JP na Brniku in polet do Aten. Po pristanku na
atenskem letališču se bomo z avtobusom odpeljali do središča mesta in na poti do hotela
imeli panoramski ogled Aten z avtobusom. Nastanitev v hotelu. Sledil bo sprehod po Plaki,
starem delu mesta in večerja v grški restavraciji. Nočitev (V).
2. DAN: ATENE – DELFI –ATENE
Danes se bomo podali na celodnevni izlet v Delfe. Sprehodili se bomo po arheološkem
parku: spodnji del s prelepim tholosom in ostanke nekdanje telovadnice ter zgornji,
sakralni del, kjer so bile nekoč zakladnice pomembnejših grških polis. Kot vsako antično
grško mesto so tudi Delfi imeli Apolonov tempelj in stadion ter gledališče. Ustavili se
bomo tudi v muzeju in si ogledali prekrasne primerke kipcev, keramike in ostalih
predmetov, ki so jih arheologi izkopali na območju arheološkega parka. Po ogledu prosto in
popoldne še ogled samostana iz 11. stoletja Hosios Loukas, ki je danes pod zaščito
UNESCA. Popoldne vrnitev v Atene, večerja in nočitev (Z,V).
3. DAN: ATENE – PIREJ – VKRCANJE NA LADJO - MIKONOS
Po zajtrku bo prevoz v pristanišče Pirej in vkrcanje na ladjo ter nastanitev v izbrano
kabino. Ob 11.30 uri bo ladja izplula in s palube bomo lahko opazovali obalo polotoka Atike
in legendarni rt Sounio. Rt je poznan po starogrškem templju, ki je posvečen starogrškemu
bogu morja – Pozejdonu. Kraj je povezan z legendo o kralju Egeju in njegovem sinu Tezeju
ter znan po prekrasnih sončnih zahodih. Ob 18. uri bomo pripluli v pristanišče na otoku
Mikonosu. Dovolj časa bo, da se bomo lahko sprehodili po prekrasnem središču belega
mesta. Ob 23. uri bo naša ladja izplula proti vzhodnemu delu Egejskega morja (Z,K,V).
4. DAN: KUŠADASI (EFEZ) – PATMOS
Naša ladja bo zjutraj pristala v turškem pristanišču Kušadasi in podali se bomo na
poldnevni izlet v antični Efez, mesto, ki je bilo nekoč grško in potem rimsko in zgodnje
krščansko, danes pa eden najpomembnejših arheoloških parkov v Turčiji. Sprehodili se
bomo od stare agore do odeona in znane Celzijeve knjižnjice do Trojanove fontane,
Hadrijanovega templja in velikega gledališča. Vrnitev v Kušadasi in nekaj prostega do
izplutja ladje ob 13. uri. Čas za kosilo in počitek. Ob 17.45 bomo pristali na enem najlepših
otokov grških Dodekanezov: otoku Patmosu. Tukaj boste lahko uživali v sprehodu po
slikovitem mestecu, ki je leta 1999 postalo del UNESCOVE dediščine ali pa se morda
podali na fakultativni izlet po otoku, kjer si boste ogledali kraj Horo in jame Apokalipse.
Ob 21.30 bo ladja izplula v smeri Rodosa (Z,K,V).
5. DAN: RODOS
Ladja bo v pristanišču na Rodosu pristala ob 7. uri zjutraj in ves dan bo namenjen
odkrivanju lepot tega prelepega počitniškega otoka. Najprej se bomo podali v 55 km
oddaljeno mesto Lindos, ki velja za najlepšega na otoku. Belo mesto je polno dvorcev
grških kapitanov, zgrajenih med 16. in 18. stoletjem. Na vrhu vzpetine nad mestom stojijo
ostanki dorskega templja posvečenega boginji Ateni. Mesto Lindos je doživelo svoj višek v
6. st. pr.n.št. Po ogledu se bomo vrnili v Rodos in se sprehodili po starem delu

srednjeveškega mesta, mimo dvorcev in palač srednjeveških vitezov. Po končanem ogledu
bo prosto za sprehode, oglede in nakupe. Ob 18. uri bo ladja izplula proti JZ (Z,K,V).
6. DAN: HERAKLION (KRETA) – SANTORINI
Dopoldne bo naša ladja zasidrana v pristanišču v Heraklionu. Mesto je bilo ustanovljeno
leta 824 in v njem so živeli številni znani Krečani, kot na primer Domenikos
Theotokopuolos, znan pod imenom »El Greco«, grški pisatelj Nikos Kazatzakis in mnogi
drugi. Stari del mesta se pohvali s številnimi trdnjavami iz turških časov, beneško loggio,
baziliko Sv. Marka … Dopoldne boste lahko preživeli na sprehodu po starem delu mesta ali
pa se podali na fakultativni izlet v bližnji Knosos, arheološki park, oziroma nekdanjo palačo
legendarnega kralja Minosa. Opoldne bo ladja izplula iz pristanišča. Čas za kosilo in
počitek na ladji. Ob 16.30 bomo pristali v pristanišču v kalderi ugaslega vulkana na otoku
Santorini in pet ur bomo imeli časa, da se podamo na sprehod po mesti Thiri ali na
fakultativni izlet do mesta Oia. Ob 21.30 bo ladja izplula v smeri Pireja (Z,K,V).
7. DAN: PIREJ – EPIDAVER – MIKENE - ATENE
Zjutraj se bo naša ladja zasidrala v Pireju in okrog 8. ure se bomo izkrcali, sedli na
avtobus in se podali na celodnevni izlet na Peloponez. Prečkali bomo most čez Korintski
kanal in se ustavili za posnetek. Nato bomo pot nadaljevali po Peloponezu do Epidavra, kjer
bomo obiskali enega najlepših in najbolje ohranjenih antičnih gledališč v grškem svetu. Za
kosilo bomo naredili postanek v starem grškem mestu Nafplionu in popoldne se bomo skozi
Levja vrata povzpeli do akropole Miken in prisluhnili zgodbi Agamemnonove žene
Klitemnestre. Krajši postanek bo tudi pri Atrejevi grobnici. Popoldne vrnitev v Atene,
nastanitev v hotel, večerja in nočitev (Z,V).
8. DAN: ATENE- LJUBLJANA
Dopoldne bomo namenili odkrivanju grškega glavnega mesta, ki ga bomo pričeli na najbolj
slavnem griču v mestu, Akropoli, od koder je prekrasen pogled na celotno mesto. Ogledali
si bomo Partenon in Erehteion, uživali v pogledu na Dionizovo gledališče, ki se nahaja ob
vznožju Akropole in obiskali nov akropolski muzej. Preostanek dopoldneva boste lahko
uživali v sprehodih po četrtih Plaka, Theseon ali Monastiraki, v grških ritmih ali v nakupih.
Sledil bo prevoz na letališče in vrnitev domov. V Ljubljani bomo pristali okrog 20. ure (Z).
ROK ZA PRIJAVO: tri mesece pred odhodom oziroma najkasneje do 23.7.2020 oziroma
do zapolnitve prostih mest!

CENA: 1.590 EUR

CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Atene-Ljubljana, vse letališke,
varnostne in RSF takse (ki na dan 15.11.2019 znašajo 125 EUR), vse prevoze po programu,
nastanitve v hotelih s 4**** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za nastanitev v enoposteljni
sobi znaša 190 EUR), nastanitev na ladji s 3***+ v notranjih kabinah (doplačilo za zunanjo
kabino znaša 190 EUR po osebi), obroke po programu na kontinentalnem delu in polne
penzione na ladji z vključeno pijačo po želji, vse oglede po programu na kontinentalnem

delu, dva izleta na ladji (v Efez in na Rodosu), vse ladijske takse in napitnine za osebje na
ladji, lokalne vodnike v angleškem jeziku ter slovenskega spremljevalca, organizacijo
potovanja, nezgodno zavarovanje in DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: vstopnin* na kontinentalnem delu (približno 60 EUR) in
morebitnih napitnin za lokalne vodnike in voznika.

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 1.690 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih
1.790 EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih 1.890 EUR.
* Prebivalci EU, starejši od 65 let, imajo v večini muzejev in arheoloških parkov v Grčiji
poseben popust oziroma prost vstop!
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