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Kategorija

Regionas Grecja /

Trumpas aprašymas:

Metsovo • Meteora • Delfy • Ossios Lukas • Atėnai • Termopilai • Salonikai • Ouranopoli • AtonasOlimpo dievai vis dar rūpinasi gražiąja Elada, nes čia visada galite rasti ne tik
daugybę paminklų, bet ir nuostabų kraštovaizdį, fantastišką orą, draugiškus gyventojus ir skanius patiekalus, kurie glosto gomurį vietinėse smuklėse. Į programą įtraukti
svarbiausi žemyninės Graikijos lankytini objektai: vienuolių respublika magiškame Atono pusiasalyje, paslaptingos stačiatikių bažnyčios bastionai, Meteora - „kabantys ore“
vienuolynai, Delfų orakulas ir, žinoma, Atėnai. Po gražios kelionės galima atsipalaiduoti Thassos paplūdimiuose pasirinktame viešbutyje iš ITAKA pasiūlos. Bendras kelionės ilgis:
apie 1350 km.

Kelionės programa:

1 diena
Kelionės dalyvių atvykimas į oro uostą. Tiesioginis skrydis į Kavalos oro uostą. Kelionė į viešbutį, apgyvendinimas. Laisvas laikas (priklausomai nuo atvykimo laiko). Vakarienė ir
nakvynė.

2 diena. metsovo (atstumas:
apie 220 km)

Pusryčiai, išsiregistravimas. Kelionė vaizdingu maršrutu tarp žavių, mažų kalnų kaimelių link METSOVO gyvenvietės, esančios 1150 m virš jūros lygio aukštyje, kurią saugo
Pindos kalnų kalnagūbriai. Miestelyje vyrauja originali XVIII – XIX amžiaus medžio ir akmens architektūra, taip pat jis garsėja audimu, medžio drožyba ir vietiniais gaminiais.
Puikaus vietinio sūrio ir vyno degustacija. Apgyvendinimas viešbutyje, vakarienė, nakvynė.

3 diena. meteora (atstumas:
apie 230 km)

Pusryčiai, išsiregistravimas. Apsilankymas vienoje pagrindinių žemyninės Graikijos lankytinų vietų - pastatytame ant uolų vienuolyno komplekse METEORA. Šis paslaptingas
akmens vienuolynas įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, tai nepaprasta kelionė į viduramžių ortodoksų laikus. Į neįprastą uolų viršūnių peizažą įsilieję mistiniai vienuolynai yra
vienas žaviausių Graikijos vaizdų. Programa apima apsilankymą dviejuose vienuolynuose ir apsilankymą Bizantijos ikonų dirbtuvėse, kur galima išmokti piktogramų rašymo
technikos (galimybė įsigyti). Kelionė per Parnas kalnus Delfo apylinkėse. Apgyvendinimas viešbutyje, vakarienė, nakvynė.

4 diena. delfy – ossios lukas
(atstumas: apie 200 km)

Pusryčiai, išsiregistravimas. Kelionė į UNESCO saugomą senovės DELFĄ - populiariausią Graikijos archeologinę vietovę, apsuptą Parnaso uolų. Apsilankymas Apolono kulto
centre, kur Pithas numatė ateitį ir nulėmė Graikijos likimą. Ypač verti dėmesio objektai: atėniečių iždo liekanos, sakralinis ratas, Apolono šventykla, teatras, skirtas Dionisui,
stadionas, kuriame telpa 7000 žiūrovų ir kur kadaise vyko Pitijos žaidynės. Atvykimas į Distomo apylinkes. Apsilankymas OSSIOS LUKAS - UNESCO paveldo sąraše esančiame
palaimintojo Luko vienuolynų komplekse, įsikūrusiame ant Helikono šlaitų, kuris garsėja kaip vienas geriausių viduramžių architektūros pavyzdžių Graikijoje ir gali pasigirti
nuostabiomis, gerai išsilaikiusiomis auksinėmis mozaikomis. Grįžimas į viešbutį, vakarienė, nakvynė.

5 diena. atėnai (atstumas: apie
30 km)

Pusryčiai. Apsilankymas ATĖNUOSE, Graikijos sostinėje. Programoje: didingasis, iškilęs virš miesto Akropolis, miesto ir pasaulinio paveldo idėjos (UNESCO sąrašas) simbolis,
vainikuotas nuostabiu Partenonu, Erektionas, palaikomas gražių karajatų. Lankymasis Akropolio muziejuje, kur saugomi nuostabūs praeities lobiai. Grįžimas į viešbutį. Vakare
pasirinktinai (už papildomą mokestį vietoje): naktinis miestas, vakarienė ir folkloro šou smuklėje Plakoje – istoriniame Atėnų rajone. Vakarienė, nakvynė.

6 diena. termopilai - salonikai
(atstumas: apie 500 km)

Pusryčiai, išsiregistravimas. Trumpa viešnagė TERMOPILUOSE, didingo mūšio tarp Spartiečių ir Persų karių 480 prieš mūsų erą, vietoje. Atvykimas į SALONIKUS, Graikijos
regiono Makedonijos sostinę, kuriame gausu puikių paminklų iš Romos, ankstyvosios krikščionybės ir Turkijos laikų. Centras garsėja neįkainojama mozaika bažnyčiose,
patraukliais muziejais ir rytietišką turgų primenančiu Modiano turgumi. Salonikai buvo įkurti 316 m. prieš mūsų erą karaliaus Kassandroso ir pavadinti jo žmonos Tesalonikos
vardu. Taip pat čia yra didelis uostas, jungiantis Europą su Rytų šalimis. Lankytinos vietos: archeologinis arba Bizantijos muziejus, Šv. Demetrijaus bazilika. Apgyvendinimas,
vakarienė, nakvynė.

7 diena. ouranopoli – atonas
(atstumas: apie 170 km)

Ankstyvi pusryčiai, išvykimas link OURANOPOLAI- paskutinio miestelio prie sienos su vienuolių valstybe. Dar visai neseniai tai buvo mieguistas žvejų kaimelis, šiandien jis yra
įdomus, turistų lankomas objektas, kuriame imponuoja Fosfori bokštas, senais laikais saugojęs netoliese esančius vienuolynus. Kelionė į uostą ir kruizas palei ATONO pusiasalio
vakarinę dalį - Chalkidiki pusiasalio rytinį pirštą su patraukliais kraštovaizdžiais ir vienuolių respublika, kur turistų lankymas yra ribojamas. Slaptoji vienuolių valstybė buvo įkurta X
amžiuje ir iki šiol valdoma pagal viduramžių taisykles. Vis dar galioja įsakymas, draudžiantis atvykti moterims ir vaikams, o vyrai turi gauti vizas. Šiuo metu 20 vienuolynų -
klasikinių Bizantijos religinių pastatų, gyvena apie 2000 vienuolių. Atono kalnas - šventas stačiatikių kalnas - įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Grįžimas į viešbutį, vakarienė,
nakvynė.

8 diena.
Pusryčiai. Išsiregistravimas. Laisvas laikas (priklausomai nuo skrydžio valandos), kelionė į Kavalos oro uostą ir tiesioginis skrydis į Lietuvą. Asmenys, tęsiantys kelionę savaitiniu
poilsiu: pusryčiai, išsiregistravimas, pervežimas į pasirinktą viešbutį.

Paslaugos:
7 nakvynės viešbučiuose***; numeris 2 asm. (galima 1 papildoma lova) su vonios kambariu ir kondicionieriumi • maitinimas: 7 pusryčiai, 7 vakarienės • skrydis • pervežimas
autobusu • Atstovo paslaugos

Pastabos:
1. Privalomi mokesčiai vietoje: lankomų vietų bilietai, vietinis gidas, kelionė per Atoną, degustacija: apie 145 EUR, mokama grynaisiais. 2. Privalomas turistinis mokestis
(mokamas vietoje viešbutyje): 0,5-4 EUR/per dieną/1 numeriui/ priklausomai nuo viešbučio kategorijos.3. Papildomi (neprivalomi) mokesčiai: vakarienė Plakos tavernoje: apie 55
EUR.4. Apsilankymo Meteorų vienuolyno komplekso metu reikalinga tinkama apranga: uždengti pečiai ir keliai.
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