CALEA GLORIOASA
Din IOANNINA pana la SALONIC
ZIUA 1: IOANNINA
Ioannina este cel mai mare oras din Epir. A fost construit pe malul lacului Pamvotisla 500m altitudine. Toti
vizitatorii sunt fascinati de combinatia dintre numarul impresionant de monumente si muzee si frumuseata
naturala a peisajului. Printre monumente mentionam: Castelul lui Ali Pasha, manstirea Islet si muzeul. Mai tarziu
vom face o scurta vizita la Zagrorohoria, care este o zona protejata naturala a florei si faunei locale a muntelui
Pindos. Veti avea oportunitatea sa admirati biserici deosebit de frumoase, manastiri si podurile traditionale de
piatra. Innoptare in Ioannina.

ZIUA 2: DODONA – NEKROMANTEION
Dodona este cel mai vechi oracol al Greciei in ingusta vale dintre muntii Tomaros si Manolissa. Vom vizita
sanctuarul antic si oracolul lui Zeus ce dateaza din urma cu cel putin cinci mii de ani , de pe timpul in care zeitatea
suprema venerata era “Mama - Pamant”. Prevestirile oracolului erau primite prin intermediul fosnetului frunzelor
stejarului sfant de catre cei trei preoti desculti ai zeitatii. Mai tarziu, trei preotese – Pleiadele, au fost desemnate
pentru a da glas oracolului.
Nekromanteion, Oracolul Mortilor, este un loc sacru din Valea Raului Acheron, langa satul Mesopotamo. Acest
loc, in credinta populara, era asociat cu locul de intrare in lumea subterana a lui Hades. Este locul unde Cerber,
cainele paznic cu trei capete si coada de leu statea de paza. Ne vom opri putin la Acheron, unul din cele cinci rauri
legendare, cunoscut ca si Raul Durerii. Vom petrece noaptea in Ioannina.
ZIUA 3: PERAMA
Perama este una din rarele pesteri ale lumii care acopera o arie de 14 800 metri patrati, incluzand 1100 m. de
galerie si este una din primele pesteri grecesti deschise publicului vizitator. Aici s-au gasit pentru prima data in
Grecia (1956) fosile ale ursului de pestera (Ursus Spelaeus). Pestera a fost descoperita accidental in 1940, in
timpul celui de al –II-lea Razboi Mondial, un palat pe trei niveluri cizelat de natura in inima dealurilor Goritsa, una
din cele mai frumoase pesteri din lume. Vizitatorii pot admira lacuri incantatoare cu nuferi plutitori, si in interior
stalactite si stalagmite ce se oglindesc in ape cristaline. Exista si o vizita optionala la Zagorohoria, daca nu am avut
ocazia pentru aceasta in prima zi. Petrecem noaptea in Ioannina.

ZIUA 4: METSOVO – KALAMPAKA
Meteora “suspendat in aer”. Vom calatorii spre Meteora prin Metsovo, unul din cele mai pitoresti orase
traditionale din Grecia, construit in forma de amfiteatru la o altitudine de 1156 m. Ne vom opri putin pentru a
degusta branza locala denumita “”metsovone” si vinul local Katogi Averof. Apoi vom calatorii spre Meteora unde
vom vizita manastirile. Manastirile de aici reprezinta o realizare unica din punc de vedere artistic si una din cele
mai impozante exemple de transformare arhitecturala a unui loc inospitalier intr-un loc de meditatii si rugaciune.
Meteora este construita in conditii imposibile , fara drumuri de acces si pe varful stancilor de origine deltaica ce se
ridica abrupt la 400 m deasupra vaii Peneas si a micului oras Kalambaka. U.N.E.S.C.O a caracterizat Meteora ca
“un monument al umanitatii ce trebuie pastrat asa cum este”. Innoptare in Kalampaka.
INFORMATII INTERESANTE:
Manastirea Sfanta Treime a fost locul in care s-a filmat in 1981 filmul din seria James Bond : “For You Ayes Only”
Zona stancoasa a fost principala sursa de inspiratie pentru albumul cu acelasi nume al formatiei Linkin Park.
ZIUA 5: TEMPI – DION
Tempi – Dion – Katerini “Casa Zeilor”.
Vom calatorii catre Dion strabatand Macedonia prin Tempi cunoscut ca si “Gradina Europei”. Valea este de fapt o
vasta deschidere ce separa Muntele Olimp de Kissafos. Ne vom opri la mica biserica Agia Paraskevi si apoi vom
continua catre poalele Muntelui Olimp. Vom vizita apoi situl antic de la Dion, unde erau venerati Zeii vechilor greci
si unde macedonenii se inchinau celor 12 zei. Dupa aceea vom avea ocazia sa vedem muzeul, centrul cu mozaic si
situl arheologic ce dateaza din sec. IV I.d.C. La sfarsit avem optiunea de vizita Litohoro, un sat traqditional grecesc.
Vom petrece noaptea pe Riviera Olimpului.

ZIUA 6: VERGINA – PELLA
Strabatem “Gradinile Macedoniei” spre Edessa. Prima oara ne vom opri in Vergina si vom vizita obiectivele de aici
(Aigai), unul din cele mai importante sate din Grecia. Vom vizita Mormintele Regale si vom admira colectia de
piese de aur descoperita aici, faimoasa in toata lumea. Orasul Aigai a fost prima capitala a Regatului Macedonean
si locul de nastere a lui Alexandru Macedon. Vom merge apoi in Edessa (oprire optionala la Scoala lui Aristotel in
Naoussa). Vom vizita anticul oras si cascadele de aici. Innoptam in Salonic.

ZIUA 7: SALONIC
Vom vizita orasul Salonicul, supranumit “perla Macedoniei”, un oras cu o istorie de 2320 de ani. Salonicul
contemporan este un oras modern cu aproape 1500000 de locuitori. Este al doilea oras ca marime din Grecia si
este centrul economico-cultural al nordului Greciei, precum si o rascruce intre Nod si Sud, Est si Vest. Solonicul
este un oras de coasta, cu multe biserici bizantine, muzee si monumente istorice importante. Cele mai importante
puncte de atractie turistico-culturala sunt : Muzeul de Arheologie Bizantina, Turnul Alb (simbolul orasului),
Catedrala Sf. Dumitru, Arcul lui Galerius, Rotonda, Biserica Sf. Sofia si zidurile vechi ale orasului cunoscute sub
denumirea de “Kastra”. Vom innopta in Salonic.

ZIUA 8: PLECAREA

CATEGORIA:
DURATA:
INCLUDE:
PRET:

VESTIGII de ISTORIE, ARHEOLOGIE si CULTURA
8 zile /7 nopti
cazare cu BB, transport autocar, ghid local, intrare muzee , 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.

