ŘECKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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I. ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY
SOLUŇ • OLYMP • METEORA • THERMOPHYLY • DELFY
• OSIOS LOUKAS • ATHÉNY • KORINT • EPIDAUROS •
MYKÉNY • TOLO • NAFPLIO • SPARTA • MYSTRA •
POHOŘÍ TAYGET • OLYMPIE
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, dle časových
možností krátká prohlídka města, 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: Návštěva 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 Olympie na
letiště do Patrasu/Athén a odlet do Prahy.
10. den: „A” Plavba Středozemním mořem, v cca 13:00
hod. vylodění v Itálii. Odjezd do ČR.
11. den: „A” Příjezd do ČR v časných ranních hodinách
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk.
pokojích s příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální,
večeře servírované.
Cena zájezdu obsahuje
• 7 ubytování s polopenzí
• A doprava luxusním autokarem
• A trajekt Patras Ancona (polohovací sedadla)
• B leteckou přepravu Praha/Soluň, Athény či Partas/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. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
• A 4lůžk. kajuta na trajektu:

350 Kč
310 Kč
800 Kč

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Bratislava, 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, Hr. Králové 400 Kč;
Poděbrady 300 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q RA 20 11 A 17.5. - 27.5.
14 590,viz text
Q RA 39 11 A 27.9. - 7.10.
14 590,viz text
Q RA 41 11 A 10.10. - 20.10. 13 990,viz text
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q RA 20 08 B 18.5. - 25.5.
27 590,PRAHA
Q RA 39 08 B 28.9. - 5.10.
27 590,PRAHA
Q RA 41 08 B 11.10. - 18.10. 26 590,PRAHA
+3 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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II. KORFU A JIŽNÍ ALBÁNIE
KORFU • ACHILION • PALEOKASTRITSA • BELLA VISTA •
MAKRADES • SARANDA • TEKKE • GJIROKASTËR
UNESCO • MODRÉ OKO • MESOPOTAMI • ALBÁNSKÁ
RIVIÉRA • PORTO PALERMO • BORSH • LEKURES •
BUTRINT UNESCO • KSAMIL
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy, Brna a Ostravy dle výběru na Korfu,
transfer do hotelu s bazénem, ubytování, večeře.
2. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
3 den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet do hlavního
města Korfu. První zastávka bude u letního zámečku
Achillion, který si nechala postavit rakouská císařovna
Alžběta, známá pod přezdívkou Sissi. Po prohlídce přejedeme na historický poloostrov Kanoni, odkud je krásný
výhled na Myší ostrov a klášterní ostrůvek Vlacherna. Odtud
uvidíme i celou letištní přistávací dráhu. V paláci Mon Repos
s koloniálními architektonickými prvky, o němž se říká, že byl
postaven na místě starověkého města Kerkyra, nalezneme v
jeho zahradách ruiny 3 starověkých chrámů. Projdeme se
po největším řeckém náměstí Spianada s mnoha historickými budovami a zastavíme se u pravoslavného kostela sv.
Spyridiona, kde se v kapli nachází ostatky tohoto světce. Ve
volném čase si můžeme jako správní Řekové vychutnat
odpolední kávu na náměstí Spianada, které je lemováno budovami s romantickým podloubím Liston z dob Napoleona,
jež velmi připomínají pařížskou Ru Rivoli, nebo se věnovat
nákupům. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
5. den: Snídaně. Vydáme se na polodenní výlet do malebné Paleokastritsi, kde si prohlédneme mužský ortodoxní
klášter ze 13. století, z jehož zahrad je krásný výhled na
záliv a moře. Poté se můžeme koupat v moři, které zde má
více než desítku různých odstínů barev. Hlavní pláž se
nachází hned pod klášterem, v okolí je i více malých a
klidnějších pláží, fakultativně se můžeme projet lodí s
proskleným dnem nebo rychlými čluny. Na zpáteční cestě
se ještě zastavíme na vyhlídkovém místě zvaném Bella
Vista, odkud je impozantní výhled na celý záliv a poslední
zastávka bude ve vesničce Makrades, kde si budeme moci
zakoupit tradiční korfské výrobky jako olivový olej, koření,
domácí víno a další. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Snídaně. Ráno se nalodíme na trajekt do města
Saranda, které je branou do jižní Albánie a hlavním turistickým letoviskem. Projdeme se po promenádě lemované hotely a restauracemi. V centru Sarandy se nachází zbytky stavby
starého antického města z 5. st. Odpoledne navštívíme Tekke,
svatyni mystického řádu Bektaši. Ubytováni, večeře.
7. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet do
vnitrozemí Albánie. Naší první zastávkou bude Gjirokastër
UNESCO, město bílých střech s majestátním hradem a
překrásnými domy typickými pro jihoalbánskou architekturu.
Městu dominuje pevnost vysoko nad městem a údolím řeky
Drin, kde je vojenské muzeum a navštívíme i etnografické
muzeum, původně rodný dům diktátora Envera Hodži.
Poodbědváme a na zpáteční cestě se podíváme na neobvyklý geologický jev tektonického původu zvaný „Syri i kalter“
– Modré oko. Jde o mohutný pramen řeky Bystrica, který
zachytává vodu z údolí Drinos a tvoří zde jezírko s ledově
chladnou vodou. Neobvyklý bezedný pramen má modrou
barvu a připomíná lidské oko. Údolím říčky Bystrice pojedeme kolem dvou vodních elektráren Stalin I a Stalin II
(nyní přejmenovaných na Bistrica I a Bistrica II) postavených
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