CASTELELE
GRECIEI DE NORD
Istoria tehnicilor de fortificare in Grecia se pierde in negura timpului. Neoliticul a adus primele metode de organizare defensive a localitatilor
pentru a le proteja de dusmani, asa cum arata dovezile ruinelor acropolei preistorice din Diminio in Tesalia. Ridicarea primelor orase stat a adus
dezvoltarea zidurilor defensive ce protejeaza un intreg oras precum si dezvoltarea retelelor mari de turnuri cu scopul de a controla restul
regiunilor. Anumite situatii au aparut de-a lungul istoriei ce au necesitat construirea de noi fortificatii, situatii precum invaziile barbare si mai tarziu
razboaiele importante ce au dus la ridicarea de ziduri mazive. Zidurile byzantine ale orasului Salonic erau aproape de necucerit si, ca urmare,in mai
mult de 1000 de ani, orasul a fost atacat doar de trei ori. In secolul 13, cuceritorii franci si si cei venetieni au ridicat noi fortificatii pentru a-si
proteja posesiunile din Grecia in fata invaziei otomane, dar si impotriva revoltelor locale. Folosirea noilor tehnici si arme pentru razboi a condus la
imbunatatirea metodelor de construire a fortificatiilor, in asa fel incat in secolul 16 acestea erau ridicate de ingineri specializati. Aceste ziduri ce de
mult erau strans legate cu miturile si traditiile, acum reprezinta simboluri are securitatii si puterii, fiind folosite in zilele noastre pentru a creea
atmosfera evenimentelor culturale, o atmosfera plina de memorii ale trecutului cu regi si regine ce se imbina cu cea a culturii Greciei Moderne.

Ziua 1: KAVALA
Sosire si drum pana la Kavala. Vizitare Anaktroupoli si Turnul din Apollonia, City Tour Kavala, Innoptare in
Kavala. Kavala, unul din cele mai frumoase orase ale Greciei este cunoscut pentru castelul sau ce reprezinta
permanenta istoriei Kavalei de-a lungul timpului. Castelul a fost construit in 1425 e.n. de catre Turci si este
localizat ideal penru a supraveghea portul orasului. In antichitate, pe acelasi loc, se gasea templul zeitei Atena.
Castelul este construit de asa natura incat sa se integreze in vechiul zid bizantin, surprinzator de bine conservat.
Zidul a suferit deteriorari la cutremurul din 926 , dar a fost reconstruit complet in 1600. Astazi inca se mai pot
vedea blocurile vechii zidarii.
Castelul din Phillippi Ruinele castelului se gasesc pe varful dealului desupra sitului arheologic din Philippi. A fost
folosit ca fort de supraveghere in perioada post-bizantina. De pe varful muntelui Panagoaion, ce se ridica chiar
langa campia din Philippi, se poate cuprinde cu privirea toata zona, un peisaj extraodinar de o rara frumusete.
Anaktoroupoli din Nea Peramos. Castelul e situate pe promotoriul Vrasidas din Nea Peramos. A fost folosit ca
turn de paza pentru portul local, doar parti ale zidurilor supravietuind trecerii anilor.
Τurnul din Apollonia Aceia ce calatoresc de-a lungul coastei, dinpre Nea Peramos catre Loutra Eleftheron au
posibilitatea de a-l vedea. Fortareata a fost construita pentru a ghida vasele si a pazi zona.

Ziua 2: DRAMA
Vizita castel Kavala, calatorie pana in Drama. Plimbare in Drama si vizita citadel. Calatorie la Serres. Innoptare in
Serres. Motivul principal al construirii castelului din Drama este acela al supravegherii miscarilor din interiorul
zonei Drama spre raul Nestos. A fost un loc de protective a populatiei locale in timpul atacurilor barbare. Lasnd
in urma drumul national catre Kavala si indeptandu-ne spre Paranesti, prima oprire este orasul istoric Adriani, la
11 km de Drama. In apropierea localitatii au fost descoperite dovezi ale prezentei umane datand din antichitate,
printre ruinele primei citadel-castel construite in locatia cunoscuta sub numele de Ai-Yanni. La sud de localitate
se gaseste Biserica cu acopris de lemn Agios Nikolaos, construita in 1884 de catre localnici, odata cu cresterea
negotului de tutun in zona. In zilele noastre zona este recunoscuta pentru vinul exceptional si tsipouro. Multe
podgorii sunt deschise publicului, permitand turistilor sa vada zonele de productie, sa deguste vinuri si sa
inteleaga procesul de fabricare. Multe din vinurile zonei sunt premiate si cunoscute la nivel international.

Ziua 3: SERRES
Vizitare Serres si vizita la Turnul lui Orestes. Calatorie si vizita Dion. Caltorie pe Riviera Olimpului. Innoptare.
Unul din cele mai remarcabile monumente ale stapanirii sarbe in Macedonia poate fi gasit in sectiunea sudvestica a acropolei din Serres. Castelul Serres a fost fortareata imparatilor bizantini in timpul campaniilor
impotriva vecinilor lor. Acropola a fost reconstruita in 1208 si, pana in momentul cuceririi de catre turci in 1383 I
s-au adus diverse imbunatatiri de catre comandantii si conducatorii locali. Vizitatorii acropolei din Serres se pot
bucura de o panorama a orasului si a campiilor inconjuratoare.

Ziua 4: PLATAMONAS, METEORA, IOANNINA
Vizita castel Platamonas, calatorie Kalampaka. Vizita manastiri Meteora (1-2 in funtie de timpul disponibil).
Calatorie Ioannina. Innoptare Ioannina. Castelul Platamon e un oras fortareata din perioada medie a Imperiului
Bizantin (secolul X D.C.). E localizat in coltul de sud-est al muntelui Olimp, intr-o pozitie strategica ce permite
controlul asupra rutelor din Macedonia spre Thesalia si sudul Greciei. Sapaturile facute in 1995 au scos la
lumina urmele unor fortificatii elenistice datate in secolul IV I.d.C. Acestea confirma ipoteza ca pe locul ocupat
de actualul castel exista anterior vechiul oras Herakleion, “primul oras al Macedoniei” de dupa valea Tempe,
conform unor surse antice datand din 360 I.d.C. Locuirea sitului a continuat pana in secolul IV D.C. Zidul
bizantin a fost restaurant de catre franci dupa 1204 si din nou de catre bizantini in secolul XIV. La sfarsitul
secolului XIV fortareata a fost capturata de catre turci si a fost din nou reabilitata. In timpul celui de al doilea
Razboi Mondial (1941) a fost bombardata de armata germana.

Ziua 5: IOANNINA
Vizita Ioannina, vizitarea castelului lui Ali Pasha. Caltatorie spre Kastoria.
Castelul din Ioannina a fost contruit in 528 i.e.n. facand parte din planul imparatului Iustinian de fortificare a
statului bizantin. Este cel mai vechi castel bizantin, si a fost cel mai mare centru administrativ al Greciei in
perioada Ali Pasha. Aici Ali Pasha a trait cea mai mare poveste de dragoste cu dame- Vasiliki, iar apoi s-a
inddagostit de Kira- Fosini, amanta fiului sau. Marii invatati ai natiunii lucrau si predau in acest castel, iar
comandantii ctudiau aici arta razboiului. Acest castel are 4 sectiuni: curtea exterioara, citadela de nord-vest cu
moscheia lui Aslan Pasha, citadel de sud-est cu castelul si Kastropoliteia, vechiul oras Ioannina. Suprafata
cuprinsa intre ziduri este de aproximativ 200 de acrii, perimetrul de 2000 de m , iar grosimea acestora e de 10 m.
Exista multe cladiri ce se pot admira in castel: Sourfai Serai, turnul Voimoundos, etc

Ziua 6: KASTORIA, DISPILIO, VEROIA
Vizita Kastoria, vizitare Dispilio (sit arheologic ce contine ruinele unei asezari din neolitic ce a fost construita pe o
insula artificiala). Calatorie spre Veroia. Innoptare Veroia.
Kastoria “orasul bisericilor bizantine si post-bizantine” si capital productiei de blanuri. Orasul este construit pe
malul unui lac incantator, cu 76 de biserici bizantine, cu o arhitectura speciala, alei inguste si vile imperiale.
Dispilio – asezarea preistorica aflata pe malul sudic al lacului Kastoria. Este una din cele mai importante si din
cele mai vechi asezari de acest tip din Europa. Descoperirile in urma sapaturilor arheologice de aici sunt de
foarte mare interes istoric. Orasul Aigai , prima capitala antica a regatului Macedonia, a fost descoperit in
secolul XIX in apropire de Vergina in nordul Greciei. Cele mai importante vestigii sunt palatal monumental,
bogat decorat cu mozaicuri si picture stucco si necropola cu mai mult de 300 de tumuli, cativa datand din
secolul XI I.d.C. Unul din mormintele regale din Marele Tumul a fost identificat ca fiind al lui Philip II, cuceritorul
tuturor oraselor din Grecia, deschizand drumul pentru fiul sau Alexandru si expansiunii lumii elenistice.

Ziua 7: VERGINA, SALONIC
Vizita la situl arheologic de la Vergina (Aigai – vercheea capital a Macedoniei). Calatorie spre Salonic. Innoptare
in Salonic. Vizita Salonic;. Castelele si zidurile din Salonic au fost ridicate in antichitate, datorita necesitatii de
aparare a localitatii. Se crede ca zidurile dateaza inca de la infiintarea orasului. Castelul a luat forma finala in
timpul lui Theodosius cel Mare (379-395). Acropola din Salonic a fost ridicata in antichitate in cel mai inalt punct
al orasului. Era al doilea rand de fortificatii si avea ca scop oferirea de ardapost pentru populatia orasului in caz
de atacuri. Atuala constructive e posibil sa fie facuta in perioada Palaiologan (sec. XIV) . Din cele sapte turnuri
ale fortaretei , cel din mijloc ce incadreaza intrarea a fost construit de turci in 1431. A fost ridicat imediat dupa
cucerirea orasului in 1430 si a fost denumit Yedi Kule, nume ce va fi preluat de intreaga fortareata. Pana in 1989
Eptapyrgio a fost folosita ca inchisoare. In ultimii ani, fortareata a fost renovata, restaurata si extinsa cu spatii
noi pentru muzee si alte evenimente culturale.
Ziua 8: Timp liber si plecarea.

CATEGORIA:
DURATA:
INCLUDE:
PRET:

VESTIGII de ISTORIE, ARHEOLOGIE si CULTURA
8 zile / 7 nopti
Cazari cu BB, mese la restaurant traditionale, transport autocar, ghid local, tururi podgorii, instruire degustare vin si
degustari de vin, documentatie, sticla complementara de vin, bilete de intrare, toate taxele.
Va rugam sa ne contactati la info@melitours.ro

Excursia poate fi rearanjata conform nevoilor dvs. Sosirea si plecarea se pot modifica, iar durata poate fi extinsa sau scurtata. De
asemenea se pot adauga servicii suplimentare.

