LOCURI SACRE ALE
CATOLICISMULUI SI
ORTODOXIEI IN NORDUL
GRECIEI
ZIUA 1: Sosire in Salonic – timp liber . Overnight
ZIUA 2: Philippi – Kavala
Kavala este unul din cele mai atractive porturi continentale ale Greciei. Unele din cele mai importante figuri
ale religiei si filozofiei au vizitat Kavala. Sf. Apostol Pavel a debarcat aici impreuna cu discipolii sai Timotei si
Sila. Apostolul Luca de asemenea a venit aici din Troas. Orasul antic Neapolis a fost mai tarziu redenumit
Christoupolis datorita faptului ca fost primul oras care a acceptat crestinismul din Europa. Imaginati-va
refacand pasii principalelor figuri biblice! Pe durata turului nostru vom vedea Apeductul Roman si ruinele
Acropolelor din acest frumos oras, cunoscut incepand cu secolul V sub numele de Kavala. Vom continua apoi
spre Philippi unde Apostolul Pavel a tinut prima predica evanghelica si primul botez pe sol european. Vom
vedea locul unde a fost botezata Lidia si vom vizita cripta romana unde se crede ca Apostolul Pavel a fost
intemnitat. Cateva din locurile importante pe care le vom vedea: Acropolele, Piata, Bazilica si Teatrul.
Overnight in Kavala.
Philippi este un oras al Macedoniei Antice , aproape de orasul contemporan Kavala. Numele original a fost
Crenides, dar a fost schimbat dupa numele regelui Philip II al Macedoniei, care l-a cucerit in 335 I.d.C si care l-a
declarat oras liber, laragindu-l si fortificandu-l datorita minelor de aur din apropriere. Orasul mai este faimos
pentru batalia care a avut loc aici in anul 42 I.d.C. , in urma careia armata romana condusa de Marc Antoniu si
Octavian (ulterior Imparatul Augustus) a invins fortele republicane conduse de Marcus Brutus si Gaius Cassius.
Sf. Pavel in Philippi (Fapte 16:11-40)

ZIUA 3: Croaziera Muntele Athos - Ouranoupolis
Dupa micul dejun, vom merge in portul din Ouranopolis unde ne vom imbarca pentru o croaziera in largul
coastelor Muntelui Athos (o republica monastica cu peste 1000 de ani de existenta). Cunoscut sub numele de
Muntele Sfant de catre crestinii ortodocsi, Muntele Athos , la cei 2000 de metrii altitudine, este cel mai inalt
punct al celei mai estice peninsule din Halkidiki. Muntele Athos este o republica autonoma, cu mai mult de
1700 de calugari care, in prezent, locuiesc in 20 de manastiri. Primii pustnici s-au stabilit aici inca din sec. VII
d.C. , prima si cea mai mare manastire, Marea Lavra, fiind construita in 963 d.C. de catre Sf. Atanasie din
Trapezund. Dupa aceea vom purcede spre Salonic prin Stagira – locul de nastere al lui Aristotel. Overnight in
Salonic.

ZIUA 4: Salonic – City Tour
Salonicul este un oras cu o istorie de 2320 de ani....In anul 315 Cassander, rege al Macedoniei, a pus bazele
unui nou oras in Golful Thermaikos, denumindu-l dupa numele sotiei sale, fiica a regelui Philip si sora vitrega a
lui Alexandru cel Mare. Locul pe care s-a ridicat orasul a fost ales in asa fel incat, inca de la infiintare, acesta a
devenit centrul cultural si economic al intregii Grecii de Nord. Salonicul contemporan este un oras modern cu
aproximativ 1 500 000 de locuitori, fiind al doilea oras din Grecia si unul din cele mai mari din Balcani, centrul
economico-cultural al nordului Greciei. Este un frumos oras de coasta ce se intinde precum un amfiteatru, la
baza muntelui Hortiatis, bogat in biserici bizantine. Datorita acestora din urma si datorita faimoaselor ziduri
ale orasului, Salonicul este considerat cel mai important oras “bizantin” din est. Este de asemenea gazda
Biroului Central al Ministerului Elen al Macedoniei si Traciei, a carui jurisdictie se intinde asupra Greciei de
Nord, a Regiunii Central Macedonene si a Municipalitatii orasului Salonic. Salonicul este plin de muzee
importante, a caror exponate evidentiaza istoria si civilizatia regiunii din timpuri preistorice pana in Era
Bizantina, cel mai important dintre acestea fiind Muzeul Arheologic si Bizantin, dar si multe alte muzee ce pun
in valoare trecutul plin de cultura al orasului. Timp liber. Overnight in Salonic. Sf. Pavel in Thessaloniki (Fapte
17:1-12)

ZIUA 5: Dion - Tempi
Vom incepe prin a strabate Tempi, supradenumita “Gradina Europei”, spre a ajunge la destinatia noastra:
Kalambaka. Aceast tur ne va duce la poalele Muntelui Olimp, cunoscut si sub numele de: “Casa a Zeilor”.
Prima vizita va fi la anticul sit Dion, locul unde erau venerati zeii in antichitate si vechii macedoneni aduceau
jertfe acestora. Vom vizita muzeul, mozaicul si situl arheologic, toate acestea datand din sec. IV I.d.C. Ne vom
plimba printre ruinele anticului oras sfant ce a gazduit un faimos teatru, un stadion pentru Jocurile Olimpice si
un templu dedicat lui Zeus. Valea Tempi este de fapt o deschidere imensa ce desparte Muntele olimp de
Kissafos. In inima acesteia se afla cel mai impresionant punct de atractie, mica biserica Agia Paraskevi, un loc
important pentru populatia din regiune. Ne vom opri aici si vom traversa podul suspendat pentru a vizita
biserica sau a bea o cafea pe malul Pinosului. Biserica insasi este relativ noua, fiind ridicata in 1910 din timpul
constructiei caii ferate. Cu mult timp inainte, in aceeasi locatie, exista un altar cu apa sfanta din pesteri , la
care se ajungea deosebit greu prin chei. Overnight in Kalampbaka.

ZIUA 6: Meteora – Kastoria
Meteora in limba greaca inseamna “suspendat in aer” . Manastirile reprezinta o realizare artisica unica, fiind
una din cele mai puternice exemple de transformare arhitecturala a unui loc intr-un spatiu dedicat meditatiei
si rugaciunii. Meteora este un exemplu extraordinar al unui tip de constructie monastica care ilustreaza un
moment important al istoriei, perioada secolelor XIV si XV cand ideile ermetice ale crestinismului timpuriu au
fost restaurate la un loc de onoare de catre comunitatile monastice, atat in lumea Vestica (de exemplu in
Toscania) dar si in cadrul Bisericii Ortodoxe. Meteora a fost construita in conditii imposibile, fara nici un drum
practicabil. Locuirea permanenta desi riscanta, supravietuieste pana in ziua de azi la Meteora, dar a devenit
afectata de efectele timpului. Manastirile sunt construite pe varfurile stancilor de origine deltaica ce se ridica
brusc la 400 m deasupra vaii Peneas si micului oras Kalambaka de pe campia Tesaliei. Analizele chimice au
sugerat ca stancile au fost creeate cu peste 60 milioane de ani in urma, in perioada tertiara, ridicandu-se de
pe fundul unui rau si ulterior transformate de cutremure. Overnight in Kastoria.
ZIUA 7: Kastoria – Vergina – Veroia – Thessaloniki
Kastoria este un impresionant oras bizantin cu o importanta mostenire culturala, ambasador al elenismului in
Europa. Construit pe malurile unui lac deosebit, cu 76 de biserici bizantine, cu o arhitectura speciala, cu strazi
inguste, locuinte fastuoase, ofera un peisaj ce fascineaza orice vizitator.
Asezarea lacustra Dispilio – o asezare preistorica situata pe malul sudic al lacului Kastoria. Descoperit in 1932,
cand nivelul apei lacului a scazut, pana la punctul cand Nisi a fost separat de maluri si stalpii de lemn au
devenit vgizibili. Excavatiile sistematice au adus la lumina vestigiile unei largi localitati din Neoliticul Tarziu,
una din cele mai importante si vechi de acest gen din Europa.
Vizita Veria – unde Sf. Pavel a predicat. Nu este nici o indoiala asupra faptului ca nu trebuie sa plecati din
Grecia de Nord fara a vizita situl arheologic de la Vergina (Aigai), unul din cele mai importante din tara, unde
puteti vedea Mormintele Regale si admira faimoasa colectie de obiecte de aur descoperite aici. Vom face o
oprire la Berea pentru a vedea antica sinagoga. Orasul Aigai, prima capitala antica a Regatului Macedonia, a
fost descoperit in secolul 19 langa Vergina in nordul Greciei. Cele mai importante vestigii sunt palatul
monumental decorat bogat cu mozaic si stucco si zona funerara ce are mai mult de 300 de tumuli, unii dintre
acestia datand inca din sec. XI I.d.C. Sf. Pavel in Veroia sau Berea (Fapte 17: 10-15)
DAY 8: Plecarea.

CATEGORIE:
DURATA:
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RELIGIOS
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.

