
Bevezetés az ókori Hellász történetébe  

Athén-Spárta-Delphoi 

Az utazással együtt tíznapos ismeretterjesztő kirándulás - egy több részes sorozat első darabja - az 
európai civilizáció bölcsőjéhez kalauzolja el a résztvevőket. Megismerkedünk az ókori Közép-
Görögország és Peloponnészosz emlékeinek jelentős részével. Tirünsz és Mükéné bronzkori 
történelmét, kultúráját és hangulatát, Delphoit, Olümpiát, valamint a klasszikus Athént a 
múzeumokban és a feltárt épületegyüttesek között sétálva tanulmányozhatjuk. Jut idő néhány 
izgalmas középkori emlék megtekintésére, valamint fürdőzésre és a mediterrán piacok 
forgatagának megtapasztalására is. 

Utazás: nemzetközi utazásra felkészített luxusautóbusszal (klíma, videó/dvd, büfé, WC) 
Szállás: 2 éjszaka Paralián, 5 éjszaka Lutrakiban szállodában (3, 4, 5 ágyas szobákban, 2 éjszaka az 
autóbuszon 
 
1 nap, péntek 
16:00 Indulás Budapestről - utazás rövid 
pihenőkkel Szerbián és Bulgárián keresztül 
 
2. nap, szombat 
20:00 Érkezés Paraliára, a szállás elfoglalása 
 
3. nap, vasárnap 
07:00-08:00 Reggeli 
08:30-09:30 Séta a Tempé völgyében 
11:30-13:30 Meteóra 
19:00 A szállás elfoglalása Loutrakiban, vacsora 
 
4. nap, hétfő 
07:00-08:00 Reggeli 
09:00-12:00 Séta Athénban az Akropolisz körül: 
Plaka, Phüx, Nimfák dombja 
12:00-13:30 Pihenő a Lófosz Nimfósz parkjában, 
szabad program 
14:00-18:00 Az Akropolisz: Propülaia, Athéna 
Niké-szentély, Braurónion, Parthenon, mükénei 
kori emlékek, Erechtheion. A múzeumban pedig 
az Akropolisz épületplasztikáit (pl. Athéna 
Poliasz-templom oromcsoportja) ismerhetik 
meg a résztvevők 
19:00 Vacsora a szálláson Loutrakiban 
 
5. nap, kedd 
07:00-08:00 Reggeli 
08:30-09:30 Akrokorinthosz 
10:00-11:30 Mükénai: Oroszlánkapu, a raktárak 
és a palota maradványai, lakóházak és a két híres 
sírkerület 
12:00-13:00 Látogatás az Argosi Múzeumban 
13:30-15:00 Tirünsz: a küklópikus építészet 
tanulmányozása, 17 m vastagságú falak, 
folyosók, kazamaták, 3300 éves fürdőszoba stb. 
16:00- 18:00 Látogatás Epidauroszban 
19:00 Vacsora a szálláson Loutrakiban 
 
6. nap, szerda 
07:00-08:00 Reggeli 

09:00-11:00 Az athéni agora és a Héfaiszteosz 
11:30-12:00 Séta Athénban a Nemzeti Múzeumig 
12:00-16:00 A Nemzeti Régészeti Múzeum: a 
mükénéi kor emlékei (a Schliemann által feltárt 
aknasírok aranytárgyai, az archaikus és 
klasszikus kori szobrászat alkotásai, több 
évszázad vázafestészete) 
16:00-18:00 Szabad program Athénban 
19:00 Vacsora a szálláson Loutrakiban 
 
7. nap, csütörtök 
06:30-07:30 Reggeli 
09:30-12:00 A Spártai Múzeum (fogadalmi 
ajándékok, maszkok, késő római kori mozaikok 
stb.) és Mistras megtekintése 
15:00-18:00 Olümpia: küzdőterek, szentélyek, 
fürdők, Pheidiasz műhelye, stb.  
A múzeumban Olümpia fennmaradt 
épületplasztikáit, a Szárnyas Niké szobrát, 
Praxitelész Hermészét tekinthetik meg a 
résztvevők 
19:00 Vacsora a szálláson Loutrakiban 
 
8. nap, péntek 
07:00-08:00 Reggeli 
11:30-16:00 Delphoi: a teraszosan emelkedő 
Szent kerület megtekintése. Séta a Szent úton az 
ókori poliszok kincsesházainak romjai között 
Apollón templomáig. Kasztalia forrás, 
gümnaszion és Athéna Pronaia szentélykörzete. 
Múzeum: bronz, elefántcsont, arany, ezüst 
kisplasztikák, a Szent kerületek metopéi, a 
delphoi kocsihajtó szobra, stb. 
19:30 A szállás elfoglalása Paralián 
 
9. nap, szombat 
07:00-08:00 Reggeli 
08:00-12:00 Szabad program, fürdőzés 
13:00 Indulás Budapestre 
 
10. nap, vasárnap 
14:00 Érkezés Budapestre 
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