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ŘECKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

A

Cena zájezdu obsahuje
• A 8 ubytování se snídaní
• B 9 ubytování se snídaní
• A doprava luxusním autokarem z/do ČR
• A trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
• B leteckou přepravu Praha/Preveza, Araxos/Athény/Praha
• B letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem a trajekty dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
410 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
310-410 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1):3
• A 4lůžk. kajuta na trajektu (tam a zpět): 1 600 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca 100 EUR

%

V

CE

RE
SNÁ ZERVA
ČA

kód
od
do
Q RB 38 10 B 21.9. - 30.9.
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

2lůžk.
23 690,-

odlet ČR
PRAHA
+3 990 Kč

⌧

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q RB 38 13 A 19.9. - 1.10.
16 490,viz text
+3 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

Cena zájezdu obsahuje
• 7 ubytování s polopenzí
• A doprava luxusním autokarem
• A trajekt Patras Ancona (polohovací sedadla)
• B leteckou přepravu Praha/Soluň, Athény/Praha
• B letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1):
• A 4lůžk. kajuta na trajektu:

D

320 Kč
310 Kč
800 Kč

E L F Y

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA;
Olomouc 250 Kč; Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč
viz str. 1
Transfer v ČR: Brno, Svitavy 500 Kč; Pardubice,
Hr. Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč.
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA; Olomouc
250 Kč; Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč
Transfer v ČR: Brno, Svitavy 500 Kč; Pardubice,
viz str. 1
Hr. Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk.
pokojích s příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální,
večeře servírované.

%

Ubytování: Je zajištěno v hotelech**/*** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím (4x holet na Lefkádě,
2x na Kefalonii, 2x na ostrově Zakynthos, „B” 1x transitní ubytování). Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v dopoledních
hodinách (odjezd z ČR viz text).
2. den: „A” Příjezd do Makedonie, srdce starověké
helénistické říše. Navštívíme Soluň UNESCO, druhé
největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův
oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v
Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města.
Ubytování v Soluni. Program „B” Odlet z Prahy do
Soluně, (transfer v ČR viz text), transfer na ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří
Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh
Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti
Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme
komplex jedinečných klášterů Meteora UNESCO,
tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při
pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600
lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se
nám zatají dech. Návštěva několika z 6ti klášterů např:
Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na
ubytování.
4. den: Začátek dne bude patřit památníku u Thermophyl
(Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu
mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých
městských států pod vedením Sparty. Starověké Delfy
UNESCO, dle antické mythologie zde byl střed světa posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův
chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru
Osios Loukas, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv.
Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování u Athén.
5. den: Prohlídka Athén UNESCO, vč. světoznámé
Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem
a přilehlými archeologickými památkami a muzei divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo
divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické
muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické
jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia
Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský
stadion. Návrat na ubytování.
6. den: Odjezd na poloostrov Peloponés „kolébka
civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast,
kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé
společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie?
Navštívíme archeologický areál starověkého Korintu se
zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta,
Octavin chrám, Odeion). Epidauros UNESCO - posvátný
okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v
Řecku. Starobylé Mykény UNESCO - významné centrum
ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s
proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje
Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo.
V podvečerních hodinách návštěva elegantního Nafplia mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký
hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8. den: Ráno odjedeme do významného antického
města - starověké Sparty, která patřila k nejmocnějším
městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty
navštívíme architektonický skvost byzantského stylu -

areál Mystra UNESCO - prohlídka opevnění s hradem,
bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov,
které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou
přírodou pohoří Tayget na ubytování v Olympii.
9. den: Starověká Olympie UNESCO, posvátný okrsek
náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných
olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem
se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa - socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku.
„A” V pozdních odpoledních hodinách nalodění
v Patrasu na trajekt do Itálie. „B” v podvečer transfer
z Patrasu na letiště do Athén a odlet do Prahy.
10. den: „A” Plavba Středozemním mořem, v cca 13:00
hod. vylodění v Itálii. Odjezd do ČR, předpokládaný
příjezd v časných ranních hodinách následující den.

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q RA 20 10 A 18.5. - 28.5.
14 390,viz text
Q RA 38 10 A 21.9. - 1.10.
14 390,viz text
+3 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

kód
od
do
Q RA 20 08 B 19.5. - 26.5.
Q RA 38 08 B 22.9. - 29.9.
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

2lůžk.
27 290,27 290,-

odlet ČR
PRAHA
PRAHA
+3 900 Kč
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⌧

III. ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY

SOLUŇ • OLYMP • METEORA • THERMOPHYLY • DELFY •
OSIOS LOUKAS • ATHÉNY • KORINT • EPIDAUROS •
MYKÉNY • TOLO • NAFPLIO • SPARTA • MYSTRA •
POHOŘÍ TAYGET • OLYMPIE

V

bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno
do dnešní podoby. Návrat na ubytování.
9. den: Snídaně. Přejedeme trajektem na ostrov
Zakynthos, pobyt u moře, individuální volno.
10. den: Snídaně. Celodenní okruh po ostrově
Zakynthos. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl.
města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron
ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka u bývalého strážního hradu s nádherným výhledem na
město. Přejezd na sever ostrova, možnost poobědvat v
tradiční vesnici Katastari. Pokračujeme do Agios
Nikolaos, odkud je možnost projet se lodičkou k
Modrým Jeskyním, vyhlášená přírodní atrakce ostrova.
Nejznámějším místem Zakynthosu a potažmo pak
celého Řecka je však pláž Navagio se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a
vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou
bude vesnice Exo Chora, kde uvidíme nejstarší olivovník
na ostrově, počítá se mu až 2000 let.
11. den: Snídaně. Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké Olympie UNESCO, kde si
prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu,
archeologický areál s olympijským stadionem i místem,
kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry
a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho
klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v
Řecku. „A” V podvečerních hodinách nalodění v
Patrasu na trajekt do Itálie. „B” V odpoledních hodinách odjezd na ubytování.
12. den: „A” Plavba středozemním mořem odjezd do
ČR. „B” transfer na letiště Araxos/Athény a odlet do ČR.
13. den: „A” Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.
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