To nejlepší z Řecka (malý okruh)
23.9. - 29.9. 2013

5 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/21817/

Specialista:

Kateřina Julinková, +420 777 636 788, julinkova@radynacestu.cz

Thessaloniki (Soluň), pohoří Olymp, Litochoro, hrad Platamonas, P. Panteleimonas, Thessálie, kláštery Meteora, údolí
Thembi, Athény

Poznávací zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejzajímavější z Řecka. Týdenní putování úchvatnou
krajinou zahájíte v Soluni, navštívíte bájný Olymp i kláštery Meteora, zavítáte do národního parku v údolí Thembi,
užijete si koupání v moři a budete mít možnost poznat krásy Athén. Vydejte se s námi na cestu okouzlující zemí s
nádhernou přírodou a fascinující historií a poznejte Řecko!

Co už máte v ceně?
dopravu klimatizovaným autokarem
4x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích hotelu kategorie 2**/3***, nebo ve studiích a apartmánech
4x snídani
česky hovořícího průvodce
pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vstupné do archeologických objektů - doporučená částka 20 EUR
večeře - možno zajistit za 200 Kč/os./den
komplexní cestovní pojištění včetně storna
fakultativní výlet do Athén 990 Kč/os.

Kde budete ubytováni?
4x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích hotelu kategorie 2**/3***, nebo ve studiích a apartmánech

Jak je to s jídlem?
4x snídaně v ceně zájezdu, během poledne bude možnost zakoupit si občerstvení na místě a v případě zájmu zajišťujeme
večeře za 200 Kč/os./den

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
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Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Pondělí 23. září: Odjezd z ČR, průjezd Slovenskem, Maďarskem, Srbskem a Makedonií (nejkratší přímá trasa po pevnině).

Úterý 24. září: Ráno příjezd do hlavního města severního Řecka Thessaloniki (Soluň).
Prohlídku města začneme u hradu Eftapyrgio s mohutnými městskými hradbami, odkud je nádherný výhled na celou Soluň,
Thermaiský záliv a velký přístav. Poté budeme pokračovat do historického centra Soluně, prohlídka největší řecké pětilodní
baziliky Agios Dimitrios, cesta k bílé věži kolem Galériova oblouku a Rotundy, procházka po nábřeží a Aristotelově náměstí,
osobní volno v centru města na velkém bazaru, možnost individuální prohlídky archeologického muzea.
Odpoledne příjezd na Olympskou riviéru, ubytování v hotelu (či studiích a apartmánech), fakultativní večeře.

Středa 25. září: Po snídani celodenní výlet do podhůří pohoří Olymp, návštěva staromakedonského města Dion (archeologické
naleziště), podhorského města Litochoro s procházkou k "místním vodopádům", návštěva vesničky Paleos Panteleimonas
nacházející se na Olympu nad středověkým hradem Platamonas.
Návrat do místa ubytování, fakultativně večeře.

Čtvrtek 26. září: Celodenní výlet do centrálního Řecka (Thessálie). Cesta soutěskou přes údolí Thembi do Thessálské nížiny,
průjezd Larisou do Kalambaki, návštěva manufaktury, ve které se vyrábějí tradiční ručně malované pravoslavné ikony (možnost
nákupů suvenýrů, knížek apod.). Prohlídka klášterů Meteora, návštěva dvou klášterů vystavěných na vrcholcích bizarních skal
(individuální prohlídka interiérů klášterů).
Cestou zpět zastávka v národním parku údolí Thembi, přechod přes řeku Pinios po visutém mostě ke kapličce Agia
Paraskevi, která je vytesána do skály - možnost ochutnání pitné vody ze dvou zázračných pramenů.
Návrat do místa ubytování, fakultativní večeře.

Pátek 27. září: Po snídani volný den na koupání, odpočinek, fakultativně možnost celodenního výletu do Athén.
Prohlídku Athén začneme v přístavu Pireus, pak následuje prohlídka Akropole, procházkou přes starou Plaku k Parlamentu
(výměna stráže) na náměstí Syntagma. Cestou k Panathenajskému olympijskému stadionu projdeme překrásným parkem královny
Amálie, uprostřed kterého se nachází galerie Zappio. Procházka končí u Hadrianovy brány před chrámem boha Dia
Olympského.
Odpoledne návrat zpět na Olympskou riviéru, návrat v pozdních večerních hodinách, fakultativně večeře.

Sobota 28. září: Po snídani volné dopoledne na nákupy, koupání, relaxaci. Kolem poledne odjezd zpět do ČR, cestou autokar
zastaví u velkého supermarketu, kde bude možnost nákupů a poté také ve Free Shopu na hranicích, cesta přes Makedonii, Srbsko,
Maďarsko a Slovensko.

Neděle 29. září: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
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