COMORILE GRECIEI
Calatorie in Grecia de Sud

ZIUA 1: ATENA
Veti fi intampinati de escorta dvs. si apoi va veti caza la hotel. Seara va veti bucura de o noapte
greceasca in Plaka. Overnight in Atena.

DAY 2: ARGOLIS TOUR (TURUL ARGOLIDEI)
Vom plecad dimineata devreme pentru a petrece o zi intreaga in Argolida. Vom vizita Corintul, Micene si
Epidravos si vom innopta in Navplio.
Corintul Antic: Vom ajunge la Canalul Corint ce leaga Marea Egee de Marea Ionica. Aici ne vom opri
pentru cateva momente. Dupa aceea vom vizita situl anticului Corint, unde exista vestigii ale arhitecturii
greciei antice, o colectie diversa de cladiri si palate. Apoi vom vizita muzeul pentru a capata o mai buna
intelegere a zonei si a istoriei ei.
Micene: Este unul din cele mai vechi orase ale Greciei care a avut perioada de maxima dezvoltare in
jurul anului 1200 I.d.C.. Faimos pentru cultura lui militara aici putem vedea Poarta Leilor si Zidurile
Ciclopilor si putem aprecia maiestria urbanistica a orasului. Vom vizita apoi muzeul ce contine obiectele
descoperite in oras si in zona inconjuratoare.
Epidaurus: Locul de nastere al zeului Asclepios unde vom vedea anticul teatru, ce face parte din
Patrimoniul International UNESCO. A fost unul din cele mai mari si mai importante centre de vindecare
ale lumii antice, dar in zilele noastre este cel mai bine cunoscut datorita teatrului de aici, unul din cele
mai bine pastrate monumente ale antichitatii grecesti.
ZIUA 3: OLIMPIA – ATENA
Primul punct al vizitei noastre va fi situl arheologic de la Olimpia, locul de nastere al Jocurilor Olimpice.
Vom explora ruinele satului Olimpia, incluzand aici celebra pista de alergari si vechiul stadion olimpic. In
plus, vom vizita si Templul sacru al lui Zeus. Mai tarziu ne vom indrepta spre noul Muzeu Arheologic ce
gazduieste unele din cele mai faimoase si magnifice exemple ale sculpturii Greciei Antice. Overnight in
Atena.

ZIUA 4: CROAZIERA DE O ZI
Croaziera de o zi pe traseul Poros – Ydra – Aegina. Aceasta croaziera va va purta spre trei insule
incantatoare : Aegina, Poros si Hydra si are ca punct de pornire Portul Pireu. Va va da posibilitatea de a
va bucura de ambianta mediteraneeana si de siturile istorice din Golful Saronic. Va exista optiunea
pentru trei tururi dedicate in Insula Aegina, cu taxa suplimentara, pentru doritori. Overnight in Atena.

ZIUA 5: KALAMBAKA
Vom calatori intai spre Meteora si vom 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. Vom pleca apoi catre Delphi cu o oprire la manastirea Ossios Loukas. Overnight in zona
Delphi.

ZIUA 6: DELPHI – ATENA
Vom vizita intai situl arheologic si muzeul din Delphi. Delphi a fost locuit inca din epoca neolitica. Pana la
sfarsitul perioadei miceniene (1600-1100 I.d.C) a devenit un important centru religios si politic. Cu toate
ca functia oracolului este obscura pentru perioada preistorica, pentru perioada antica importanta
oracolului si a zonei este foarte bine documentata, atat prin dovezi scrise cat si prin cele arheologice.
Vom vizita situl arheologic ce include: Tholos, teatrul, stadionul, Templul lui Apolo si muzeul din Delphi.
Mai tarziu vom pleca spre Olimpia unde vom ramane peste noapte.

ZIUA 7: TURUL ORASULUI
Vom incepe ziua cu un tur al orasului Atena ce include cele mai importante atractii turistice. Atena este
capitala si cel mai mare oras al Greciei, locul unde s-a nascut democratia. Numele orasului provine de la
zeita intelepciunii Atena. Mostenirea erei clasice este evidenta in oras, fiind reprezentata de un numar
mare de monumente si opere de arta antice, dintre ele cel mai important fiind Acropolele, nominalizate
paentru a fi una din cel 7 minuni ale lumii moderne. Overnight in Atena.

ZIUA 8: ZI LIBERA – PLECARE
Veti avea la dispozitie jumatetre de zi pentru cumparaturi si explorarea individuala a orasului Atena.
Seara veti fi transferati la aeroport pentru plecare.

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.

