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  1. nap: In du lás Deb re cen bõl a Tesco-par ko ló  ból 13:00-kor. Fel szál-
lási lehetõség májusban az 1. és 2., leszállási lehetőség pedig 
minden görög útvonal csatlakozási helyein. Fel szál lási lehe-
tõség októberben minden görög útvonal csatlakozási helye-
in, leszálló hely pedig az 1. és 2. útvonalon. (L. 82. oldal)

  2. nap: Ér ke zés Thesszalonikibe a ko ra dél elõt ti órák ban. Fél na pos 
vá ros né zés után továbbutazunk Paraliára. Szál lás hely el fog-
la lá sa, sza bad prog ram.

  3. nap: Egész na pos ki rán du lás az Olüm posz hegy re, mely Gö rög or-
szág leg ma ga sabb hegy sé ge; az óko ri gö rö gök hi te sze rint 
az is te nek lak he lyé ül szol gált. 

  4. nap: Egész na pos ki rán du lást te szünk Kalam ba kába, a Meteorák 
lé leg zetel ál lí tó fek vé sû szik la ko los to ra i hoz. A csen des és 
fen sé ges szik la óri á sok te te jén ala kult és vi rág zott ke resz-
tény szer ze te si ál lam ko los to rai kö zül uta sa ink két ko los tort 
be lül rõl, míg a töb bit kí vül rõl te kint he tik meg. 

  5. nap:  Reg gel in du lás Athén irá nyá ba. Út köz ben az óko ri Gö rög or-
szág leg je len tõ sebb jós hely ének, a me sés kör nye zet ben ta -
lál ha tó Del phoi jós da meg te kin té se, majd to vább uta zunk 
Tolóba. Szál lás hely el fog la lá sa.

  6. nap: Egész na pos ki rán du lás a Pelo pon né szosz-félszigeten. Elõ-
ször át ha la dunk a szom szé dos Naf plio non, Gö rög or szág 
egy ko ri fõ vá ro sán, mely ha tal mas ve len cei erõd jé rõl ne ve ze-
tes. Át  ha ladunk a Ko rin tho szi-csa tor nán, fel ke res sük a ré gi 
Ko rin thosz vá ro sát, Mü ké né fel leg vá rát és Átreusz kin cses-

há zát, meg hall gat juk az ókor leg na gyobb meg ma radt szín-
há zá nak kü lön le ges akusz ti ká ját Epi dau rosz ban. 

  7. nap:  Sza bad prog ram. Fa kul ta tív ki rán du lás Hydra és Spetses 
szi ge tek re. Ára kb. 30 €/fõ. 

  8. nap:  Egész na pos ki rán du lás Spártába. Spárta, az óko ri Hel lász 
leg fõbb ka to nai ál la ma volt. A ki ala kult tár sa dal mi rend jel-
le gé bõl adó dó an a mû vé sze ti al ko tá sok nak itt nem volt 
olyan nagy sze re pük, mint pél dá ul Athén ban, a vá ros je len-
tõ sé gét a jól szer ve zett és hõ si es ka to na ság ad ta. Leg is mer-
tebb kö zü lük Leónidasz és az a 300 spár tai ka to na, akik a 
Ther mo pü lai-szo ros nál a per zsák el le ni had já rat ban es tek 

el. Fel ke res sük a ré gé sze ti mú ze u mot, az Ak ro po liszt, a Tri-
polisz fe lé ki ve ze tõ út men tén az Ar te misz-szen télyt, ahol 
az ókor ban a fi a ta lok fér fi as sá gi szer tar tá sa it tar tot ták. 

  9. nap:  Reggel indulás Athénba, ahol délelõtt autó buszos vá ros-
nézést tartunk (õr ség váltás, Akadémia, Egye tem, Olim piai 

Stadion, Zeusz-temp lom, Hadriá nusz-ka pu). Közös sétát 
teszünk az Ak ro  po liszon, majd szabad prog ram ke re tében 
lehetõ ség nyílik egyéni baran go lásra a Plaka tekervényes 
utcáin. Indulás haza az esti órák ban. 

10. nap:  Érkezés Debrecenbe a késõ esti órákban.

 Idõpont:  Május 11–20., okt. 08–17.
 Utazás:  Légkondicionált luxusbusszal.
 Szállás:  2-3 ágyas apartmanokban.
 Ellátás:  Önellátó vagy fakultatív félpanzió, 31 900 Ft/fõ, 
  csak vacsora 21 900 Ft/fő.
  (Paralián a Hotel Atlantisban, Tolón a Hotel Romviban.)
 Ár:  69 900 Ft/fõ. Egyágyas felár 15 000 Ft/fõ.
  Várható belépõjegyek: kb. 50 €/fõ.
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