COMORILE GRECIEI
Grecia Clasica, de la Slaonic la Atena.

ZIUA 1:
Sosirea in Salonic. Check in si overnight in Salonic.
ZIUA 2: “The pearl of Macedonia” (Perla Macedoniei)

Turul orasului. Salonicul este un oras cu o istorie de 2320 de ani, dar in acelas timp este un oras modern
cu aproape 1 500 000 de locuitori. Este al doilea oras ca marime din Grecia, o rascruce intre Est si Vest,
Nord si Sud. Salonicul este un oras de coasta, bogat in biserici bizantine, muzee precum si alte
monumente de importanta istorica si cultural. Atractiile principale ale orasului sunt : Muzeul de
Arheologie si Cultura Bizantina, Turnul Alb, Catedrala Sf. Dumitru, Arcul lui Galerius, Rotonda si zidele
vechiului oras denumite Kastra. Timp liber. Innoptare in Salonic
DAY 3: “Holy Mountain” (Muntele Sfant)
Prima oara vom calatorii spre Ouranopolis prin Trypiti si Nea Roda. Ne vom imbarca apoi in “Athos Cruise”
(Croaziera Muntelui Athos). Ouranopolis este poarta de intrare pentru Muntele Athos, un stat monastic autoguvernat cunoscut sub numele de Agion Oros – Muntele Sfant. Prezenta feminina este interzisa in toata zona.
Croaziera ofera posibilitatea tuturor de a vedea panorama acestei zone dinspre mare. “Comunitatea sfanta”,
cu cele 20 de manastiri crestin-ortodoxe si capitala la Karyes este considerata facand parte din Patrimoniului
International. Overnight in Salonic.

ZIUA 4: Veria si Vergina
Vom calatorii spre Veria, unul din cele mai importante situri arheologice din nordul Greciei, unde ne vom opri
sa vizitam vechea sinagoga. Ulterior vom vizita situl arheologic de la Aigai, unul din cele mai importante sate
ale Greciei. Aigai a fost prima capitala a Regatului Macedonean. Vom purcede spre Kalambaka unde
innoptam.

ZIUA 5: "Suspended in the air" (Suspendat in aer)
Vom strabate Macedonia prin Tempi, cunoscut ca si “Gradina Europei”. Valea este de fapt o vasta deschidere
ce separa Muntele Olimp de Kissafos. Vom merge spre Meteora pentru a vizita manastirile. Manastirile de

aici reprezinta o relizare arhitecturala unica si constituie unul din exemplele cele mai puternice de
transformare arhitecturala a unui loc intr-o zona dedicate meditatiei si rugaciunii. Meteora este
contruita in conditii omposibile, fara drumul de acces , pe varfuri de stanca ce se ridica pana la 400 m
deasupra vaii Peneas si a micului oras Kalambaka. Mai tarziu vom calatorii spre Delphi cu o scurta oprire
la manastirea Ossios Loukas. Overnight in zona Dephi.

ZIUA 6: Delphi
Zona Delphi a fost locuita inca din era neolitica si a devenit de-a lungul istoriei un centru religios si politic
important. In timp ce modul de functionare al oracolului in preistorie este obscur datorita lipsei de informatii,
importanta oracolului din Delphi in perioadele urmatoare este foarte bine documentata atat prin scrieri cat si
prin dovezi arheologice. Delphi a fost considerat in antichitate centrul pamantului. Vom vizita situl arheologic
ce contine Tholos, teatrul, stadionul, Templul lui Apolo si muzeul din Delphi. Mai tarziu vom pleca spre
Olympia unde ne vom petrece noaptea.

ZIUA 7: Olympia: The birthplace of the Olympic Games (Olympia – Locul de nastere al Jocurilor Olimpice)
Tur Olympia, locul de nastere al Jocurilor Olimpice. Vom explora ruinele arheologice ale satului Olympia,
inclusiv, pistele de alergare si stadionul olimpic original, unde flacara olimpica si-a inceput drumul pentru
Jocurile Olimpice de la Atena din 2004. Vom vedea ruinele templului sacru al lui Zeus, unde se ridica statuia
acestuia, o minune din cele 7 ale lumii antice. Ne vom indrepta apoi spre Muzeul de Arheologie ce gazduieste
unele din cele mai faimoase si magnifice exemple ale sculpturii Greciei Antice. Overnight in Olympia.

ZIUA 8: Sparti
Vom vizita urmatoarele destinatii: Mani, Pyrgos, Dirou, pesterile din Glyfada, Vathia si Cape Tainaro.
Mani este cea mai sudica peninsula din Peloponez, intre districtele Lakonia si Messenia din sudul Greciei. Este
o comoara de biserici bizantine si post-bizantine, castele france si peisaje unice. Vom vizita Purgos Dirou –
Turnul Dirou, pesterile din Glyfada: Alepotripa, Katafigi, Vlichada, Vathia si Cape Tainaro. Overnight in Sparti.
.

ZIUA 9: Mystras si Mycenae.
Prima vizita va fi la Mystras , supranumita “minunea din Morea ”. Apoi vom vizita Mycene, care este unul din
cele mai vechi orase al Greciei, ce a avut perioada de maxima dezvoltare in jurul anului 1200 I.d.C., faimos
pentru vestiigiile sale : Poarta Leilor si Zidurile Ciclopilor. Mycene dezvaluie planul urbanitic al unui oras foarte
dezvoltat. Vom vizita situl arheologic si muzeul ce are ca exponate obiecte gasite in citadela si in zona
inconjuratoare, ce dovedesc istoria si prosperitatea zonei, din cele mai vechi timpuri pana in perioada
elenistica. Vom pleca spre Tolo unde vom petrece noaptea.

ZIUA 10: Epidaurus si Anticul Corinth.
Vom vizita teatrul antic, sanctuarul lui Asclepios. Monumentul ce se afla pe lista UNESCO a Patrimoniului
Mondial, este considerat ca fiind locul de nastere al fiului zeului Apolo, Asklepios vindecatorul. A fost cel mai
important centru de vindecare al lumii clasice. Epidaurus este probabil cel mai faimos pentru teatrul de aici,
unul din cele mai bine conservate vestigii clasice ale Greciei ce este inca folosit datorita acusticii uimitoare de
aici. Vom ajunge apoi la Canalul Corint ce conecteaza Marea Egee cu Marea Ionica unde vom face un scurt
popas. Apoi vom vizita orasul antic Corint, cu arhitectura sa antica. Aici vom vizita muzeul. Mai tarziu ne vom
continua calatoria spre Atena. Overnight in Atena.

ZIUA 11: Athens where democracy was born. (Atena, locul de nastere al democratiei)
Ne vom bucura de un tur al orasului Atena ce curinde cele maqi interesante locuri. Atena, cel mai mare oras si
capitala Greciei, este cel mai glorios oras istoric al lumii. Numele orasului vine de la zeita intelepciunii - Atena
, din mitologia greaca. Mostenirea epocii clasice este inca pregnanta in oras, prin existenta unui numar mare
de monumente antice si opere de arta, pe care le vom vizita. Pe langa acestea vom vizita Acropolele care fac
parte din cele 7 minuni ale lumii moderne.

ZIUA 12: Timp liber si plecarea..

CATEGORIA:
DURATA:
INCLUDE:
PRET:

VESTIGII de ISTORIE, ARHEOLOGIE si CULTURA
12 zile /11 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.

