
Kiertomatka Kreikassa 
18.–25.10.2022

MATKAT

Ateena–Delfoi–Patras–Olympia–Odontotos-junamatka–
Epidauros–Mykene–Korintin kanava–Ateena.

Kiertomatka Kreikassa on matka antiikin aikojen ihmeisiin. Näemme lukuisia Unescon 
maailmanperintökohteita, huikeita kanjonimaisemia ja mm. Korintin kanavan. 

 1. päivä, tiistai 18.10.  
Helsinki–Ateena

 Suora lento Helsingistä Ateenaan 
(Aegean Airlines) klo 14.00–
17.35. Majoitumme 2 yöksi kes-
kustassa sijaitsevaan ensimmäi-
sen luokan COCO-MAT Athens 
BC -hotelliin (****). (P).

 2. päivä, keskiviikko 19.10.  
Ateena

 Ateenassa tunnetuin muinainen 
maamerkki on kaikkialle näkyvä 
Akropolis-kukkula ja Parthenonin 
temppeli. Kaupunkikierroksella 
nousemme Akropoliille ja käymme 
Akropolis-museossa. Näemme 
Sýntagma-aukion parlamenttita-
loineen sekä tärkeimmät ostosalu-
eet. (A, L)

 3. päivä, torstai 20.10.  
Ateena–Delfoi–Patras 

 Lähdemme aamulla matkalle kohti 
Delfoita, johon tutustumme kävel-
len. Auringonjumala Apollonille 
pyhitetystä Delfoista jatkamme 
Korintinlahden yli kohti Patrasta. 
Majoitumme 3 yöksi keskustassa 
sijaitsevaan ensimmäisen luokan 
My Way -hotelliin (****). (A, L)

  4. päivä, perjantai 21.10.  
Olympia

 Matka Olympiaan taittuu noin 1,5 
tunnissa. Olympian Zeus-jumalan 
patsas oli yksi antiikin maailman 
seitsemästä ihmeestä ja antanut 
nimensä myös olympialaisille. Tu-
tustumme kävellen Olympian 
alueeseen. (A, L)

 5. päivä, lauantai 22.10. Odonto-
tos-juna: Diakopto–Kalávryta

 Lähdemme aamulla noin tunnin 
päähän Diakoptoon, jossa vaih-
damme bussista junaan. Historial-
linen Odontotos-rautatie lukuisine 
siltoineen ja tunneleineen myötäi-
lee Vouraikos-joen kanjonia ja sen 
huikeita maisemia. Noin tunnissa 
taitamme 20 kilometrin matkan 
ylös vuoristoon Kalávrytan pikku-
kaupunkiin. Vierailemme jyrkän 
kalliorinteen kainalossa sijaitse-
vassa Mega Spilaion luostarissa. 
Käymme myös Kastrian tippukivi-
luolastossa. (A, L)

 6. päivä, sunnuntai 23.10.  
Patras–Epidauros–Mykene–
Korintin kanava–Ateena

 Matkalla Ateenaan näemme Epi-
dauroksessa Asklepioksen pyhä-
kön ja testaamme amfiteatterin 
akustiikan. Pysähdymme Myke-
nessä, jonka mukaan nimettiin 
mykeneläinen kulttuuri. Matkaam-
me Korintin kanavan kautta Atee-
naan ja majoitumme 2 yöksi jo tut-
tuun COCO-MAT Athens BC 
-hotelliin. (A, L)

 7. päivä, maanantai 24.10.  
Ateena

 Vapaa-aikaa jäähyväispäivälliseen 
asti. (A, P)

 8. päivä, tiistai 25.10. 
 Suora lento (Aegean Airlines) 

Helsinkiin klo 9.25–13.10. (A)

Koko matkaohjelma nähtävissä osj.fi -nettisivujen linkin kautta. Matkalle ilmoittautumiset suoraan  
linkistä tai Olympia Kaukomatkatoimisto p. 09 6962 770, olympia@olympia.fi 

Matkan hinta 1.990 euroa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 420 euroa.
A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen
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