
Ř E C K O

Termín :  20. -29. září 2014

Relaxačně-poznávací zájezd



ŘECKO - CHALKIDIKI

I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní 
oblasti poloostrova Chalkidiki. 
Čisté moře s písečnými plážemi oceněnými evropskou organizací pro turistiku EOT modrou 
vlajkou za čistotu moře.
Nezapomenutelné výlety za historií i za přírodními krásami, sportovní aktivity - to mohou 
být vaše další pěkné zážitky. 

Naši skupinu ubytují v příjemném soukromém hotelu v městečku Stavros, na východním 
pobřeží poloostrova Chalkidiki, v jihovýchodní oblasti Střední Makedonie.
Překrásné písečné pláže Egejského moře, makedonské památky spjaté nejen s Alexandrem 
Velikým, podivuhodné kláštery i jeskyně.

Cena 9 990,- Kč zahrnuje: 

• ubytování 7 nocí v hotelu s česky mluvícím personálem 
• stravu – polopenze a polední balíček 
• dopravu autobusem z místa skupiny a zpět a 50 km denně na výlety 

Ubytování v městečku Stavros, v příjemném soukromém hotelu vzdáleném cca 350 m od 
písečné pláže.

  

 

  
  



Výletní cíle, které v době svého pobytu můžeme navštívit:

Asprovalta, menší město s kdysi významnou strategickou polohou a kostelem Agios Georgios
Stageira, rodiště známého starověkého filozofa Aristotela, vychovatele Alexandra Makedonského

Olympiada, městečko s pozůstatky hradu, sídla královny Olympie

  

  

  



Amfipolis, město ležící v zálivu Strymonikos. 
Za vlády Alexandra Velikého bylo důležitým přístavním městem, kde se nacházela i mincovna - 

podle odhadů bylo ve zdejší mincovně vyraženo na 13 miliónů stříbrných tetradrachem. Nachází se 
zde areál s archeologickým nalezištěm z 8 stol. př. n.l. a archeologické muzeum. 

U mostu přes řeku Strymon se tyčí 3m vysoká mramorová socha lva - dar Filipa II. svému synu 
Alexandrovi. 

Nedaleko Amfipolis můžete navštívit krápníkové jeskyně, patřící prý mezi čtyři nejkrásnější v 
Evropě.

  

 

  



Poloostrov Athos - nejvýchodnější "prst" poloostrova Chalkidiki,
na němž se nachází na 20 klášterů pro muže. Trvale tu přebývají pravoslavní mniši: pravoslavná 

církev tu má více než tisíciletou historii. Athos je místem podivuhodné starobylé byzantské 
architektury, památek z oblasti výtvarného umění i písemnictví. Tento poloostrov je pro běžné 

turisty nepřístupný, proto je lákadlem plavba podél poloostrova - ta je vlastně jedinou možností, jak 
spatřit alespoň část zdejších proslulých klášterů.

Na jižním cípu poloostrova se tyčí bájná hora Athos až do výšky 2 033 m n. m. 
Ouranopolis, v překladu "Nebeské město"

je vstupním místem na poloostrov Athos, s dominantou největší strážní věže na Chalkidiki. Krásné 
pláže, obchůdky pro turisty, kavárny a přístav, odkud vyplouvají lodě na plavbu kolem polostrova 

Athos.

 

  



 
Město Kavala,

bylo založeno v 6. stol. př. n.l. osadníky z Thassu, pod jménem Neapolis. Později se stalo součástí 
Římské říše a v Bibli je zmiňováno v souvislosti s návštěvou apoštola Pavla. Dnes je s 65 000 

obyvateli hlavním městem stejnojmenné prefektury, důležitým přístavem oblasti. Poblíž se nachází 
letiště. Město je proslulé svými tržnicemi s veškerým sortimentem řeckého zboží. Prohlédnout si 

zde můžete letní sídlo královského rodu Makedonů, Filippi. 
Keramoti,

malé rybářské městečko ležící cca 30km východně od Kavaly, odkud vyplouvají trajekty do 
hlavního města ostrova Thassos, Limenas. Nádherné písčité pláže omývané modrozeleným mořem 

jsou nezapomenutelné. 
Ostrov Thassos je jedním z nejzelenějších řeckých ostrovů.

Podle řecké mytologie byl sídlem bytostí zvaných Sirény, které svým krásným a neodolatelným 
zpěvem lákaly k ostrovu námořníky, kteří zcela poblouzněni ladnými tóny pějících Sirén 

ztroskotali se svými loděmi u pobřeží ostrova. 
Dnes turisté ostrov navštěvují pro nádherně průzračné moře, písčité pláže i romantické skalnaté 

zátoky. Na ostrově jsou i mnohé archeologické památky – v archeologickém muzeu je 
nejvzácnějším exponátem socha mladíka, který nese berana, tzv. kúros. Výška sochy dosahuje 

úctyhodných 5 m, její stáří se odhaduje na 2.600 let. Nedaleko archeologického muzea se nachází 
agora, ve starověku to bývala oblast městského tržiště a zachovalé antické divadlo, kde se v letních 

měsících pořádají divadelní představení.

  



  

  

Druhé největší řecké městoThessaloniki, česky nazývané Soluň.
Bylo založeno v roce 312 př. n. l. makedonským králem Kassandrem a pojmenováno po jeho 

manželce Thessalonice. Dnes je město neoficiální metropolí řecké Makedonie, správní středisko 
oblasti Střední Makedonie a prefektury Thessaloníki. Někdy bývá označováno jako "Athény 

severu".
Díky své pestré historii, kdy město zažilo éru Římské říše, Byzantského období i Ottomanské 

nadvlády, můžete poznávat památky takřka na každém kroku: např. Bílou Věž, kostel Agia Sofia, 
Rotundu, Galeriův palác a Vítězný oblouk, kostel Agios Demetrios a další. Zdejší byzantské 

kostely jsou součástí světového dědictví UNESCO. 



  

  

 


	ŘECKO - CHALKIDIKI

