TRADIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD S KOMBINOVANOU PŘEPRAVOU

KOUZLO ŘECKÉ
HISTORIE I SOUČASNOSTI
1. den - odjezd z ČR během dne, nástupní místa: Opava, Dolní
Benešov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek Místek, Příbor, Nový Jičín,
Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Rohlenka,
Brno, Velké Meziříčí (dálnice), Jihlava (dálnice), Pelhřimov (dálnice),
Praha, Beroun (dálnice), Žebrák (dálnice), Rokycany (dálnice), Plzeň,
cesta přes Německo/Rakousko do Itálie, noční přejezd.

TERMÍN: 15. 5. – 28. 5.
Praha – Rakousko/Německo – Itálie – Igoumenitsa –
Meteora – Olympská riviéra – Litochoro – Dion – Vergina –
Thermopyly – Delfy – Athény – Peloponés – Nafplio –
Mykény – Starý Korinth – Průplav Korinth – Epidaurus –
Kalamata – Praha
Doprava do Řecka: autobusem do Itálie, odtud trajektem
Doprava z Řecka: let Kalamata – Praha
Nabídka těchto zájezdů platí pro vybrané ubytovací kapacity – viz ceník str. 10

2. den - příjezd do Itálie, nalodění v přístavu v Anconě (event.
v Benátkách, Bari nebo Brindisi) – dle aktuálního lodního řádu,
na lodi jsou zajištěny místa ve čtyřlůžkových kajutách (za poplatek
možnost přiobjednat kajutu pro 2 osoby).
3. den - připlutí do Igoumenitsy, transfer na Olympskou riviéru,
zastávka v klášterech Meteora (dle časových možností po připlutí),
městečko Kalambaka, prohlídka 1-2 klášterů, ubytování, večeře.
4. den - snídaně, volný program, fakultativně půldenní výlet
do města THESSALONIKI nebo návštěva HRADU nad vesnicí
PLATAMONAS, večeře.

Ancona

THESSALONIKI

ŘÍM

5. den - snídaně, celodenní autobusový výlet k posvátné hoře Olymp
až k vesnici Litochoro, vykopávky v Dionu a ve Vergině, večeře.

Vergina

Olympos
Dion
(Mytikas 2917 m)

Bari
Neapol

OLYMPIC
BEACH

N. Panteleimon

PLATAMONAS

Brindisi
Igoumenitsa

Meteora
Kalambaka

6. den - snídaně, odjezd z letoviska, zastávka v Thermopylech,
návštěva posvátného areálu v Delfách, Tholos, muzeum, cesta
do Athén, ubytování (večeři si v Athénách každý zajišťuje
individuálně, není zahrnuta v ceně zájezdu).

Nei Pori
Tempi

Thermopyly
Antirio

Agios
Nikolaos

DELFY

Rio
Patras Egion

ATHÉNY
Starý Korinth

Olympie

Thessaloniki

Mykény
Nafplio
Tripoli
Mystras

Kalamata

Epidaurus

TOLO
Spetses

Poros
Hydra

Sparta

7. den - snídaně, okruh Athénami s prohlídkou střídání stráží před
budovou parlamentu, Olympijský stadión, Národní archeologické
muzeum, Akropolis, transfer do letoviska Tolo na Peloponésu,
ubytování, večeře.
8. den - snídaně, volný program, fakultativně SPARTA a kláštery
MYSTRAS, večeře.
9. den - snídaně, celodenní autobusový výlet s návštěvou pevnosti
Palamidy v Nafpliu, město Nafplio, hrad v Mykénách + Atreova
pokladnice, areál ve Starém Korinthu, průplav Korinth (dle časových
možností), historický areál s divadlem a muzeem v Epidauru, večeře.
10. den - snídaně, volný program, večeře.
11. den - snídaně, volný program, fakultativně LODNÍ VÝLET dle
aktuální nabídky nebo BARBECUE, večeře.

Epidaurus

12. den - snídaně, volný program, fakultativně celodenní výlet
do OLYMPIE, večeře.
13. den - snídaně, volný program, transfer na letiště v Kalamatě,
odlet, plánovaný přílet do Prahy v 17:30 hodin. Zdarma transfery
z letiště do 88 míst v ČR (viz katalog strana 8–9).
Athény
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TRADIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD S KOMBINOVANOU PŘEPRAVOU
1. den - plánovaný odlet z Prahy v 11:20 hodin (zdarma transfery
na letiště z 88 míst v ČR – viz katalog strana 10-11), přílet
do Kalamaty, transfer do Tola, ubytování, večeře.

TERMÍN: 1. 10. – 16. 10.
Praha – Kalamata – Tolo – Nafplio – Mykény – Starý
Korinth – Průplav Korinth – Epidaurus – Athény – Delfy –
Thermopyly – Olympská riviéra – Olymp – Litochoro –
Dion – Vergina – Meteora – Igoumenitsa – Itálie –
Rakousko/Německo – ČR

2. den - snídaně, volný program, fakultativně SPARTA a kláštery
MYSTRAS, večeře.
3. den - snídaně, celodenní autobusový výlet s návštěvou pevnosti
Palamidy v Nafpliu, město Nafplio, hrad v Mykénách + Atreova
pokladnice, areál ve Starém Korinthu, průplav Korinth (dle časových
možností), historický areál s divadlem a muzeem v Epidauru, večeře.

Doprava do Řecka: charterový let Praha – Kalamata
Doprava z Řecka: kombinace loď a autobus

4. den - snídaně, volný program, fakultativně LODNÍ VÝLETY dle
nabídky, večeře.

Nabídka těchto zájezdů platí pro vybrané ubytovací kapacity – viz ceník str. 10

Ancona

5. den - snídaně, transfer do Athén, okruh hlavním městem
s prohlídkou střídání stráží před budovou parlamentu, Olympijský
stadión, Národní archeologické muzeum, Akropolis, transfer do Delf,
ubytování, večeře.

THESSALONIKI

ŘÍM

Vergina

Olympos
Dion
(Mytikas 2917 m)

Bari
Neapol

6. den - snídaně, návštěva posvátného areálu v Delfách, Tholos,
muzeum, transfer do hotelu na Olympské riviéře, Thermopyly (dle
časových možností), ubytování, večeře.

OLYMPIC
BEACH

N. Panteleimon

PLATAMONAS

Brindisi
Igoumenitsa

Meteora
Kalambaka

Nei-Pori
Tempi

7. den - snídaně, celodenní autobusový výlet k posvátné hoře Olymp
až k vesnici Litochoro, vykopávky v Dionu a ve Vergině, večeře.
Thermopyly
Agios
Antirio Nikolaos

Delfy

Rio
Patras Egion

ATHÉNY
Starý Korinth

Olympie

Mykény
Nafplio

Meteora

Tripoli
Mystras
Kalamata

Epidaurus

TOLO
Spetses

Poros

8. den - snídaně, volný program, fakultativně půldenní výlet
do města THESSALONIKI nebo návštěva HRADU nad vesnicí
PLATAMONAS, večeře.
9. den - snídaně, výlet přes malebné údolíčko Tempi a městečko
Kalambaka ke klášterům Meteora, obvykle prohlídka 2 klášterů,
večeře.

Hydra

Sparta

10-13. den - snídaně, volný program, večeře.
14. den - snídaně, volný program, transfer do Igoumenitsy, nalodění
v přístavu na trajekt, na lodi jsou zajištěny místa ve čtyřlůžkových
kajutách (za poplatek možnost přiobjednat kajutu pro 2 osoby).
Pokud by bylo odplutí z Igoumenitsy ve večerních hodinách,
program 9. dne se přesouvá na tento den a 9. den bude volný den.
15. den - připlutí do Itálie do přístavu Ancona (event, Bari, Brindisi
nebo Benátky – dle aktuálního lodního řádu), cesta přes Itálii,
Rakousko/Německo, noční přejezd.
Hydra

16. den - příjezd do ČR v časných ranních hodinách, zastávky
na trase Plzeň, Rokycany (dálnice), Žebrák (dálnice), Beroun (dálnice),
Praha, Pelhřimov (dálnice), Jihlava (dálnice), Velké Meziříčí (dálnice),
Brno, Rohlenka, Vyškov, Prostějov, Olomouc, Přerov, Hranice
na Moravě, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Havířov, Karviná,
Ostrava, Dolní Benešov, Opava.
Orientační výše vstupného během výletů, které jsou v ceně zájezdu: cca 140 €/
osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše vstupného je uváděna na základě
platných cen z roku 2018. O případném zvýšení vstupného budete informováni
v Pokynech na cestu.
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle vstupné nehradí.
Nutno předložit studentské průkazy ze školy – doklad o studiu s aktuálním školním
rokem a novinářské průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku – mají obvykle
slevu na vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě pasem nebo OP.

Delfy

Mykény

Orientační cena fakultativních výletů (na osobu): Sparta + Mystras – cca 35 €/osoba
(+vstupné cca 14 €), lodní výlety – cca 30 €, hrad nad vesnicí Platamonas – cca 10 €/
osoba, Thessaloniki – cca 30 €/osoba, případná kombinace hrad + Thessaloniki –
cca 35 €/osoba.
Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. Program může být též upraven dle
aktuálního letového a lodního řádu, který vstoupí v platnost v lednu/únoru 2019.
Zájezd je doprovázen českým delegátem, který podává výklad v autobusu a na lodi.
Některé fakultativní výlety se konají jen v případě dostatečného počtu zájemců
nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. Všechny výlety jsou
s doprovodem českého delegáta, který podává výklad pouze v autobusu a na lodi.
Pozor – výlety jsou bez vstupů a místního průvodce, není-li uvedeno jinak.
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TRADIČNÍ LETECKÉ KOMBINOVANÉ ZÁJEZDY

POKLADY A SKVOSTY PELOPONÉSU
1. den - plánovaný odlet z Prahy v dopoledních hodinách
(zdarma transfery na letiště z 88 míst v ČR – viz katalog str. 10-11),
přílet do Kalamaty, transfer do Tola, ubytování, večeře.

TERMÍN: 28. 5. – 7. 6.
20. 9. – 1. 10.

2. den - snídaně, volno, fakultativně: výlet do nedalekého NAFPLIA,
pevnost Palamidy, tržiště, večeře.

Praha – Kalamata – Tolo – Olympie – Nafplio – Delfy –
Athény – průplav Korinth – Mykény – Starý Korinth –
Sarónské ostrovy Spetses a Hydra – Kalamata – Praha
Doprava do Řecka: let Praha – Kalamata

3. den - snídaně, celodenní výlet autobusem do Delf
po monumentálním mostě z Ria do Antiria (poplatek za přejezd
mostu se hradí přímo na místě), cesta zpět do Tola, večeře.

Doprava z Řecka: let Kalamata – Praha

4. den - snídaně, celodenní výlet do Olympie, večeře.

Nabídka těchto zájezdů platí pro vybrané ubytovací kapacity – viz ceník str. 10

5. den - snídaně, volný program, fakultativně: BARBECUE
na ostrůvku Daskalio, večeře, noční návštěva nedalekého
Nafplia (v ceně zájezdu, autobusem nebo lodí).

Antirio

Ag. Nikolaos

6. den - snídaně, celodenní výlet po památkách v kraji Argolida, areál
v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, divadlo v Epidauru,
večeře.

Delfy

Rio
Egion

ATHÉNY

Starý Korinth

Olympie

Pireus

Mykény Epidaurus
Nafplio
Daskalio

Kalamata

TOLO

Mystras
Sparta
Taygetos
(2407 m)

Monemvasie

Delfy

Spetses

7. den - snídaně, celodenní výlet do Athén, okruh Athénami
s prohlídkou střídání stráží před budovou parlamentu, Olympijský
stadión, Národní archeologické muzeum, Akropolis, transfer zpět
do Tola se zastávkou u průplavu Korinth, večeře.

Egina
Poros

8. den - snídaně, volný program, večeře.

Hydra

10. den - snídaně, volný program, fakultativně: celodenní výlet do
Sparty a klášterů v Mystrasu, večeře.

9. den - snídaně, celodenní plavba lodí na ostrovy v Sarónském moři
Spetses a Hydra, večeře.

11. den - snídaně, volný program, transfer na letiště, odlet,
plánovaný přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Zdarma
transfery z letiště do 88 míst v ČR (viz katalog str. 10–11).

Mykény

Program zájezdu v termínu 20. 9. – 1. 10. (12-denní zájezd) je prodloužen oproti
tomuto programu o 1 volný den pobytu.

Sparta

Mystras

Orientační výše vstupného u výletů v ceně zájezdu (včetně přepravy po mostu
u 3. dne): cca 95 €/osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše vstupného
je uváděna na základě platných cen z roku 2018. O případném zvýšení vstupného
budete informováni v Pokynech na cestu.
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle vstupné nehradí.
Nutno předložit studentské průkazy ze školy - doklad o studiu s aktuálním školním
rokem a novinářské průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku mají obvykle
slevu na vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě pasem nebo OP.
Orientační cena fakultativních výletů: NAFPLIO + pevnost PALAMIDY + tržiště – cca
10-12 €/osoba, BARBECUE – cca 30 €/osoba, Sparta a Mystras – cca 35 €/osoba.
Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. Program může být též upraven dle
aktuálního letového a lodního řádu, který vstoupí v platnost v lednu/únoru 2019.
Zájezd je doprovázen českým delegátem, který podává výklad v autobusu a na lodi.
Některé fakultativní výlety se konají jen v případě dostatečného počtu zájemců nebo
naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. Pozor – výlety jsou bez vstupů
a místního průvodce, není-li uvedeno jinak.
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TRADIČNÍ LETECKÉ KOMBINOVANÉ ZÁJEZDY

PO MINOTAUROVÝCH STOPÁCH
1. den - plánovaný odlet z Prahy v raních hodinách (zdarma
transfery na letiště z 57 míst v ČR – viz katalog str. 8–9, trasa 1-4),
přílet do Heraklionu, transfer do letovisek, ubytování, volný program,
večeře.

TERMÍN: 29. 5. – 8. 6.
2. 10. – 12. 10.
Praha – Heraklion – Knóssos – Peza – Arkadi – Chania –
Rethymno – Gortys – Festos – Matala – Selinari – Agios
Nikolaos – Elounda – Spinalonga – Heraklion – Praha

2. den - snídaně, půldenní autobusový výlet do mínójského paláce
v Knóssu – s výkladem místního průvodce, vesnička Peza
s prohlídkou místního malého muzea, ochutnávka vín, rakie a ouza
s možností nákupů. Individuální volno v Heraklionu – možnost
návštěvy archeologického muzea nebo osobní volno na občerstvení
a nákupy. Volný program, večeře.

Nabídka těchto zájezdů platí pro vybrané ubytovací kapacity – viz ceník str. 11
Pokud je v ceně Vámi vybraného hotelu stravování ve formě all inclusive nebo
jste si připlatili za all inclusive, upozorňujeme, že většina hotelů neposkytuje
balíčky (po dobu výletů), není-li uvedeno v popisu kapacity jinak. Pokud jste
si vybrali ubytovací kapacitu studia SYNERO, tak se jedná o pobyt bez stravy
(stravu lze ovšem extra přikoupit).

3. den - snídaně, volný program, večeře.
4. den - snídaně, celodenní autobusový výlet do západní části
ostrova. Klášter Arkadi, město Chania, volno, město Rethymno,
volný program, večeře.

Fira

Kournas
Chora Sfakion

Agia
Pelagia

Bali

Rethymno
Arkadi

Ammoudara
Knóssos

Ida
(2456 m)

Gortys
Matala

Klášter Arkadi

Kokkini Hani
GOUVES
Analipsi
Chersonisos

Samaria

HERAKLION

Missiria/Rethymno
Adelianos Kampos
Sfakaki

Chania

Ag. Roumeli

SANTORINI

Anopolis

5. den - snídaně, volný program, fakultativně Ierapetra + plavba
na ostrov Chrissi, večeře.
Sissi

STALIDA Malia

Lassithi

Dikteon

Agios
Nikolaos

Elounda
Spinalonga

Toplou

Vai

Sitia

Festos

6. den - snídaně, celodenní výlet do starého města Gortys, kláštera
Kaliviani a palácového města Festos. Koupání, odpočinek, možnost
občerstvení a nákupů v Matale. Cesta zpět, volno, večeře.
7. den - snídaně, volný program, večeře.

Knossos Palace

8. den - snídaně, volný program, večeře, fakultativně: plavba
rychlolodí na SANTORINI. Časně ráno transfer do přístavu
v Heraklionu, odplutí kolem cca 08:15 hodin z přístavu, plavba
na Santorini trvá cca 2–2,5 hodiny. Po připlutí výlet po ostrově
s návštěvou Pyrgosu, Oii a Firy nebo se organizuje návštěva Firy,
Oii a plavba čluny k horkým pramenům s možností koupání –
o přesném program výletu vás bude informovat náš delegát.
Osobní volno. Odplutí ze Santorini kolem 18:45 hodin, připlutí
zpět na Krétu v cca 21:45 hodin. Transfer do letovisek.
9. den - snídaně, volný program, fakultativně: soutěska SAMARIA,
večeře.
10. den - snídaně, celodenní výlet do Agios Nikolaos, zastávka
v Selinari, v kostele Agios Georgios, z Eloundy loďkou na ostrůvek
Spinalonga, volný program, koupání, večeře.

Soutěska Samaria

Palácové město Festos

11. den - snídaně, transfer na letiště, odlet, plánovaný přílet
do Prahy v dopoledních hodinách. Zdarma transfery z letiště
do 57 míst v ČR (viz katalog strana 8–9, trasa 1-4).

Orientační výše vstupného během výletů, které jsou v ceně zájezdu: cca 45 €/osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše vstupného je uváděna na základě platných cen
z roku 2018. O případném zvýšení vstupného budete informováni v Pokynech na cestu.
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle vstupné nehradí.
Nutno předložit studentské průkazy ze školy - doklad o studiu s aktuálním školním
rokem a novinářské průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku mají obvykle slevu
na vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě pasem nebo OP.
Orientační cena fakultativních výletů (na osobu): Ierapetra + plavba na ostrov Chrissi –
cca 54 €, Ostrov Santorini rychlolodí – cca 150 € + transfer do/z přístavu cca 13 €
+ pro zájemce na místě výlet lodí kolem vulkánu cca 8 €/osoba, Soutěska Samaria –
cca 54 € + cca 5 € vstup do soutěsky + cca 10 €/plavba lodí.
Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. Program může být též upraven dle aktuálního letového a lodního řádu, který vstoupí v platnost v lednu/únoru 2019. Zájezd je
doprovázen českým delegátem, který podává výklad v autobusu a na lodi, stejně tak
místním průvodcem, který podává výklad přímo v archeologických lokalitách. Některé
fakultativní výlety se konají jen v případě dostatečného počtu zájemců nebo naopak
jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě.
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