GREKLAND
15 – 22 APRIL 2020
Varför inte möta våren på en litet annorlunda Greklandsresa med att tillbringa några sköna
vårdagar i ett Grekland, som nu börjar återhämta sig efter ekonomiska svårigheter och
negativ publicitet! Vår resa vill ge oss en uppfattning om det mäktiga, antika kulturarv på
vilket hela vår västerländska civilisation vilar, samtidigt som vi kan njuta av dagens grekiska
kultur, vad gäller mat, konst och musik! Reseledare är Eleni Glykos, uppvuxen med
norsk/grekiska föräldrar och idag bosatt på Atens Riviera.
15/4 Onsdag – Skandinavien – Thessaloniki
Flygtiderna är följande:
Köpenhamn – Thessaloniki med Ryan Airlines
10:35 – 14:25
Thessaloniki grundat på 300-talet f.Kr. är
Greklands näst största stad, belägen i Grekiska
Makedonien, men under sex århundranden
från 1430 till 1912 under turkiskt välde i det
Osmanska riket.
På vägen från flygplatsen till hotellet berättar
Eleni om Thessalonikis stora betydelse från
Filip II:s och Alexander den Stores tid till
dagens blomstrande kulturliv. Den stora
hamnen bidrar till den
internationella
atmosfär som är märkbar på stadens
strandpromenad, Paralía, och i de gamla
turkiska basarkvarteren.
Thessaloniki har också många intressanta
kyrkor som Agia Sofia, under turkisk tid

använd som moské och Agios Dimítrios,
Greklands största kyrka.
Vårt hotell, Capsis Hotel****, ligger på
gångavstånd till många av de viktigaste
sevärdheterna som Galeriusbågen, Rotónda,
Aristoteles torget, Agia Sofia kyrkan och Vita
tornet, stadens mest berömda sevärdhet.
På kvällen äter vi gemensam middag på
hotellet. (Middag)
16/4 Torsdag – Thessaloniki
Vi startar dagen med Vita tornet på
strandpromenaden och fortsätter med ett
besök på Arkeologiska museet, som med sin
samling fantastiska guldföremål, ger oss en
överskådlig bild av Thessalonikis historia.
På en högt belägen taverna vid
Heptapyrgion, ”borgen med de sju tornen” får
vi en god lunch. (frukost, lunch)

17/4 Fredag Thessaloniki - Meteora
Vi lämnar storstaden och beger oss ut på den
makedonska landsbyggden. I Vergina fann
grekiska arkeologer på 1800-talet, Aigai,
Makedoniens första huvudstad. Här finns
ruiner av det stora palatset med fantastiska
mosaiker. En stor grav, som hittades och
grävds ut 1977 av arkeologen Manolis
Andronikos, har identifierats som Filip II:s
grav. Filip var den kung, som besegrade och
enade de grekiska stadsstaterna och banade
väg för sin son Alexander den Store.
Via orterna Veroia, Konzani och Grevena
kommer vi till Thessaliens bördiga slättland
som en gång i tiden lär ha varit sjöbotten. I
Kalampaka tar vi in på
Hotel Eden
Famissi**** och vi får en underbar utsikt över
Pindus-bergen och Meteora.
(Frukost, lunch)

medium, som Apollon talade genom. Från hela
den dåtida världen vallfärdade människor för
att rådfråga guden och fick tvetydiga svar
genom Pythia, hans prästinna, en kvinna i 50årsåldern Oraklet i Delfi upplevde sin guldålder på 500-talet f.Kr till romartiden 191 e.Kr
När den bysantinske kejsaren Theodosius
införde kristendomen år 393 e.Kr. förbjöds
spelen och oraklet.
Vidare söderut på väg mot Athen pausar vi i
en underbar blommande fruktträdgård vid
Ossios Loúkas klostret, vars fantastiska
mosaiker i blått på guldgrund från 1000-talet
alltid väckt beundran och flitigt kopierats.
Tre nätter bor vi på Herodion Hotel**** i
Athen. Hotellet har perfekt läge nedanför
Akropolis och på gångavstånd till många av de
viktigaste antika sevärdheterna.
(Frukost, lunch)

18/4 Lördag– Meteora
Meteora betyder ungefär mitten av himlen.
Det handlar om de världsarvslistade klostren
placerade högst uppe på naturliga stenstoder.
Allt som allt har här funnits 23 kloster. Men på
grund av det besvärliga läget har de flesta
fallit i ruiner. För att göra de återstående sex
klostren mer lättillgängliga höggs vägar och
trappsteg ut ur bergssidan på 1920-talet. Idag
har många nunnor och munkar återvänt.
Detta är en plats som andas lugn och vördnad
och som ger oss en oförglömlig
naturupplevelse. Vi besöker två av klostren.

20/4 Måndag – Athen
Akropolis nya moderna Nationalmuseum,
som öppnades 2009,
blir en fantastisk
introduktion till besöket på Akropolis. Här har
man samlat den antika konsten från hela
Athen. I Parthenonsalen får man en
oförglömlig utsikt över Akropolis men också
över det omgivande moderna Athen. Genom
bottenvåningens glasgolv ser vi ner på den
antika stadens ruiner från 400-talet f. Kr till
400-talet e. Kr.

Efter några timmar och en god lunch tar vi
vägen söderut genom centrala Grekland till
det fascinerande Delfi. Omgivet av mäktiga
berg är det inte märkligt, att Delfi i antiken
betraktades som världens medelpunkt. Vårt
hotell Acropole Delphi Hotel*** ligger på
gångavstånd till det antika Delfi. (Frukost,
lunch)

Det berömda Parthenontemplet byggdes
liksom Erechteion och det lilla Niketemplet i
pentelisk marmor under Perikles tid i mitten
av 400-talet f.Kr efter segern över perserna.
Vi ser monument från den tid, som vi i Europa
brukar räkna som en demokratins födelsetid.
De gamla gudasagorna lever kvar men också
minnet av människor som levt och verkat här,
Perikles Sokrates, Platon och många flera med
stor betydelse också för oss i dag!

19/ 4 Söndag – Delfi – Athen
Delfi var i antiken platsen för de viktiga Pytiska
spelen, där Apollon ljusets, klarhetens och de
sköna konsternas gud dyrkades. Det delfiska
oraklet, som vi alla hört talas om var det

Den som har lust och ork kan följa med på en
av Athens Ferraridesignade spårvagnar till
Olympiastadion, ”Kallimarmaro” Här sprang
såväl panatheneiska atleter på 300-talet som

löparna i de första moderna olympiska spelen
1896. Här finns plats för 70.000 åskådare. Vi
passerar Zeus tempel och den välbevarade
Hadrianusporten. (Frukost, lunch)
21/4 Tisdag - Kap Sonion
Dagen tillägnar vi den mäktige havsguden
Poseidon, vars tempel ligger på en klippa på
Attikas södra spets, Kap Sounion. Klippan
stupar lodrätt ner i Egeiska havet. De lysande
vita marmorkolonnerna har fungerat som
landmärke för sjöfarare i alla tider. Templet
som byggdes 444 f.Kr. utformades så att det
inte skulle ta skada av det yrande skummet
från havet.
Men när Lord Byron täljde in sitt namn på en
av kolonnerna 1810 satte han igång en farlig
våg av vandalism och nu är templet
överklottrat av spretiga namnteckningar.

En god lunch på någon av de trevliga
fiskrestaurangerna längs Attikas kust kan
passa bra innan vi återvänder till Athen.
(frukost, lunch)
22/4 Onsdag– Hemresa
Transfer till flygplatsen och flyg med SAS
Athen – Köpenhamn 13.35 – 15:50
(Frukost)

Pris: 16.850:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg 3.500:-sek

Priset inkluderar:
- Flyg med Ryan Air Köpenhamn – Thessaloniki inkl bagage 20 kg och
incheckning på flygplatsen.
- Flyg med SAS Go Aten – Köpenhamn
- Del i dubbelrum på 4-stjärniga och ett 3-stjärnigt hotell.
- Halvpension med frukost samt lunch eller middag.
- Inträden till de i programmet nämnda sevärdheterna.
- Skandinavisktalande reseledare
- EU-moms 2,67%
Om du vill ha annat flygbolag eller flyga från annan ort. Hör gärna av dig om detta!
Anmälan till resan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 076-9465577 snarast dock
senast 15/1 2020 Jag skickar faktura på anmälningsavgiften 5000:- sek/person .
Slutbetalning senast 1/3 2020.
Ytterligare information om resan, samt flygbiljetter, skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning gäller Tre K Travels särskilda avbokningsvillkor, d v s om avbokning sker före
1/3 2020 blir kostnaden anmälningsavgiften 5.000:- sek/person. Om avbokning sker mellan
1/3 – 15/3 blir kostnaden 50% av resans pris och sker avbokning efter 15/3 blir kostnaden
100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring ” eller likande
i sin hemförsäkring . Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring hos
Europeiska/ERW.
Vi reserverar oss för eventuella programändringar utanför vår kontroll, som ändringar i
växelkursen, flygskatter, flygbolag m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till mig, Kerstin Lindström på
mail eller tel. 0769465577.

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0485-580450, 0769465577
www.treK-travel.se

