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Athén és a Peloponnészosz
ókori emlékek modern környezetben
2023. március 10-13.

1. nap: Budapest: 14.00-kor indulás menetrendszerinti repülővel Görögországba, Athénba. Transzfer a belvárosi hotelba. Délután, este séta és ismerkedés a belvárosban a vacsorázási lehetőséggel.
2. nap: Gyalogos városnézés magyar idegenvezetővel Athénban, melynek keretein belül felsétálunk az Akropoliszra és megnézzük Herodes Atticus odeonját, a Propüleát, az Athéna Niké templomot, a Parthenon és az Erechtion épületét, majd az Akropolisz alatt az Areosz Pagosz szikláját. Onnan együtt lesétálunk az óvárosi negyedbe a Plakára és útközben kívülről megmutatom az ókori agorát, a római piacteret és a Szelek tornyát, Hadriánusz könyvtárát és a Monasztiraki teret. Kora délután ebédelési lehetőség szabadprogram keretében, majd elsétálunk a Szintagma térre és a Parlament előtt megnézünk egy őrségváltást. Délután szabadidő, szabadprogram vásárlás lehetőséggel a bazárban, séta a Nemzeti kertben, vagy akár séta a Lükavittosz dombra. Este szabadprogram vacsorázási lehetőséggel.
3. nap: Autóbuszos kirándulás Peloponnészosz-félszigetre. – Rövid megálló a magyar tervek alapján készült Korinthoszi-csatornánál. – Narancsérés szezonja van, így lehetőségünk lesz az út szélén megállva narancsliget mellett termelőtől frissen szedett narancsot vásárolni. – Epidaurusz, ahol a gyógyítás istenének, Aszklépiosznak a tiszteletére épült meg a hatalmas ókori szentély és gyógyító hely és az egyik legjobb állapotban megmaradt színház. – Nafplion, az első modern kori görög főváros, ahol egy hosszabb szabadidő keretében lehet sétálni, ebédelni, vásárolni. – Késő délután rövid megálló Pireusban, Athén kikötőjének városában, ahol a kikötői, belvárosi forgatagban lehetőség lesz vacsorázni. – Este visszaérkezés Athénba. 
4. nap: Kora reggel transzfer a repülőtérre, s indulás 9.00-kor Budapestre menetrendszerinti járattal.


Utazás: fapados repülővel és autóbusszal a transzferek és a 3. napi kirándulás alatt
Étkezés: 3 reggeli
Szállás: 3 éjszaka 4*-os hotelben, 2 fő/szoba elhelyezéssel az óvárosban.

Ár: 119.000 Ft/fő (legalább 20 utas esetén), amely tartalmazza a két athéni reptéri transzfert, a szállást, 3 reggelit, a 3. napi kirándulást és a magyar nyelvű csoport- és idegenvezetést.

Az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, magyarországi transzfereket, a fel nem sorolt étkezéseket, a belépődíjakat, az idegenforgalmi adót, az utasbiztosítást és az egyéb személyes kiadásokat!

A repülőjegy ára: 	80.000 Ft/fő-től  kézipoggyásszal
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Belépődíjak: 	Akropolis: 20 EUR/felnőtt, 10 EUR/65 év felett
		Epidaurusz: 12 EUR/felnőtt, 6 EUR/65 év felett

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is.


		A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:
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