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Kaamosta karkuun Senioriopettajien matkalla Kreikkaan!

ATEENA JA PELOPONNESOS 23.–27.10.2017
sekä Aiginaan. Hydra on jetsetien saari, paikka missä Leonard Cohen
asui ja sai inspiraatiota. Poros on pieni ja vehreä saari Peloponnesoksen kyljessä ja Aigina on taas tunnettu maittavista pistaasi-pähkinöistään. Lounas päivän aikana laivalla. Palaamme illalla Ateenaan.

Antiikin Ateena on Kreikan pääkaupunki ja samalla talouden,
politiikan ja kulttuurin keskus. Akropolis-kukkula on yksi
Euroopan vierailluimmista nähtävyyksistä ja kuuluu Unescon
maailmanperintökohteisiin. Vaikka Ateenaan liitetäänkin
vahvasti historian siipien havina,on kaupunki myös vilkas ja
nykyaikainen. Matkan aikana tutustumme myös kauniisiin
Ateenan lähisaariin ja teemme koko päivän retken Peloponnesokselle.Tervetuloa mukaan matkalle sivistyksen kehtoon!
Matkaohjelma
23.10. Maanantai
Suora lento Helsingistä Ateenaan klo 17.45–21.25. Lennolla tarjoillaan
lämmin ateria. Ateenan lentokentällä on suomenkielinen opas vastassa, kuljetus hotelliin.
24.10.Tiistai: Akropolis ja museo, Agora
Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan johdolla Akropoliin uuteen museoon. Tutustumme sen kokoelmiin, joihin kuuluvat mm. Erektheionin
karyatidit eli naishahmoiset pylväät, sekä laaja kokoelma mm. arkaaisen
ja klassisen kauden veistoksia ja keramiikkaa sekä friisejä.
Museon jälkeen nousemme Akropolis-kukkulan huipulle, jossa sijaitsevat Parthenon ja Athene Niken temppeli. Näemme Akropoliin
porttirakennuksen, Propylaian ja Erechteionin temppelin sulavalinjaisten pylväiden lisäksi kuuluisat karyatidit. Akropolis valittiin Unescon
maailmanperintöluetteloon vuonna 1987.
Näemme myös Areopagin kukkulan, jossa mm. Apostoli Paavali piti
kuuluisan puheensa tuntemattomasta jumalasta 54 jKr. Tutustumme
muinaiseen Agoraan, jonka ympärillä on lukuisia hyvin säilyneitä muistomerkkejä mm. Hefaistoksen temppeli sekä Attaloksen stoa, joka
toimi kauppapaikkana.
Päätteeksi nautimme meze-lounaan, jonka jälkeen on vapaata aikaa
tutustua kaupunkiin omin päin ja tehdä ostoksia tai palata hotellille
rentoutumaan.
25.10. Keskiviikko: Päiväristeily Hydra, Poros ja Aigina
Aamiaisen jälkeen aikainen lähtö klo 7.20 päiväristeilylle oppaan kanssa. Tutustumme kolmeen Ateenan lähisaareen: Hydraan, Porokseen

26.10.Torstai: Kokopäivän retki Peloponnesokselle
Aamiaisen jälkeen lähtö oppaan kanssa kokopäiväretkelle Peloponnesokselle. Pysähdymme kuuluisalla Korintin kanavalla. Sieltä jatkamme kohti Epidauruksen amfiteatteria, jonka akustiikka on maailmankuulu. Vierailemme paikallisella luomu-oliivitilalla, jossa saamme hyvän
kuvan Välimeren vihreän kullan eli oliiviöljyn tuotannosta. Yritys valmistaa laadukasta luomuoliiviöljyä ja oliivikosmetiikkaa, joita on mahdollisuus ostaa myös kotiin viemisiksi. Jatkamme matkaa Kreikan entiseen pääkaupunkiin Nafplioon ja tutustumme sen idylliseen vanhaan
kaupunkiin. Lounas päivän aikana. Palaamme takaisin Ateenaan alkuillasta, ja nautimme yhteisen läksiäisillallisen.
27.10. Perjantai
Aikainen aamiainen ja kuljetus lentokentälle, josta suora Finnairin lento Helsinkiin klo 9.15–13.00.
Majoitus koko matkan ajan:
Hotelli Parthenon ***+ 6, Makri, 11742 Athens
Suosittu ja viihtyisä hotelli historiallisessa vanhassa kaupungissa, Akropolis museon läheisyydessä. Plakan idyllinen vanha kaupunki kortteleineen sijaitsee vain parin sadan metrin päässä hotellista. Akropoliille
johtava autoton leveä kävelykatu viihtyisine tavernoineen alkaa hotellin vierestä. Hotellissa on ravintola ja kokoustilat. Valoisat huoneet,
joissa ilmastointi, tallelokero, LCD tv, minijääkaappi, kylpyhuone, ilmainen wi-fi. Lähin metro: Akropoli 50 m päässä hotellista. Bussilta noin
50 metrin kävely kävelykatua pitkin hotellille.
Matkan hinta 1150 €/hlö, kun ryhmässä on minimi 20 lähtijää.
Matkan hintaan sisältyy: suora Aegan Airlinesin lento Helsinki–
Ateena–Helsinki turistiluokassa lentoveroineen, lennoilla ateriat maksutta, majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa aamiaisineen, kuljetukset,
retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti, ateriat: 3 x lounas ruokajuomineen ja 1 x illallinen ruokajuomineen, suomalaisen paikallisoppaan palvelut koko matkan ajan kohteessa, toimitus- ja palvelumaksut.
Lisämaksusta: yhden hengen huone 245 €.
Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulu-, ohjelma- ja hintamuutoksiin polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Varaukset ja lisätiedot:
MatkaSeniorit sähköpostitse info@matkaseniorit.fi tai 09 466 300 tai
verkkokaupassa www.kontiki.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours
Ltd/MatkaSeniorit, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin ja noudattaa matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja sekä erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan
varauksen yhteydessä.

