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Aleksander den store har til alle tider fascinert historieinteresserte. Bli med og opplev hvem makedonerne var og
hvordan de kom til å herske over et rike som strakte seg
helt til India! Thessaloniki er ikke bare den nest største
byen i Hellas, den er en fargerik og levende storby som blir
vår base for å gå i Aleksanders fotspor, – og vi bor midt i
smørøyet. Thessaloniki ligger i hjertet av noen av Hellas’
aller beste vindistrikter og er kjent for sitt gode kjøkken, så
her blir det opplevelser som appellerer til alle sanser!
Thessaloniki, er Athens kule og hippe lillebror. En pulserende by, kjent for
sine mange kulturskatter, attraksjoner, gastronomiske herligheter og sitt
natteliv. Her går ferien enten med til spaserturer rundt i smale gater mellom
eldgamle kirker og spektakulære ruiner, eller til utforskning av det greske
kjøkkenets delikatesser i familiedrevne tavernaer og gode drinker ved
havnefronten. Samtidig er Thessaloniki fortsatt ukjent for mange og
befriende lite preget av turisme, hvilket gir deg gode muligheter til å
oppleve det ekte, greske hverdagslivet.
Dag 1 Tirsdag 06. SEP

Norge – Thessaloniki, Hellas

Ankomst til Thessaloniki. Etter ankomst på flyplassen i Thessaloniki transfer til vårt 5*
hotell Santa Wellness og Spa, Perea, en av de vakreste strender i Thessaloniki. I kveld
skal vi ha velkomstmiddag på hotellets restaurant.

M

Dag 2 Onsdag 07. SEP

Fødestedet til Aleksander den store

F, L

Pella var regnet som makedonernes hovedstad og her holdt Filip II og hans sønn
Aleksander den store sitt hoff. Her lå kongepalasset og særlig på 300- og 200-tallet vokste
det en stor by fram nedenfor høydedraget der palasset lå. Det moderne museet, gir et flott
inntrykk av hvordan Makedonia utviklet seg fra et enkelt stammesamfunn til å bli det
viktigste sentrum i Hellas. Lunsj i dag blir på en lokal taverna.
Etter lunsj skal vi fortsette til Vergina, der de makedonske kongene i antikken også hadde
et palass og et viktig sentrum. Her skal vi først og fremst se et av det siste århundres store
arkeologiske oppdagelser, de makedonske kongegravene. Mange mener at Aleksanders
far Filip 2. var gravlagt i en av dem. Den gigantiske gravhaugen er gjort om til et fantastisk
museum, der kongenes makt og innflytelse lar seg måle i de utrolige gullsmykkene, våpnene
og gravgodset. Kvelden er fri, og alle kan spise middag hvor de ønsker det.

Dag 3 Torsdag 08. SEP Meteora – UNESCO verdensarv

F, L, M

Meteora, et par timer unna på den andre siden av Hellas’ største fjell Olympos, gudenes
bolig i et magisk og eterisk fjellandskap. Årtusenlang erosjon har gjort at høye klipper av
hard stein har blitt stående igjen som søyler i landskapet. Og på disse søylene søkte munker
tilflukt i middelalderen og bygde klostre som ble viktige sentra for bønn og lærdom i en urolig
periode på Balkan. Gresk versjon av «der ingen kunne tru at nokon kunne bu». Vi skal
se på de to største klostrene, Varlaam og Det store Meteoron-klosteret.
Lunsj på Meteoron Panorama restaurant og ledig tid til shopping. Middag på hotellet.

Dag 4 Fredag 09. SEP

båtcruise Mt Athos og

F, L

Mount Athos er sentrum for de østlige kristne ortodokse klostre. Det ligger i et område
med enestående naturlig skjønnhet og er et UNESCO-kulturarv. Det er også hjemsted for
gjenstander og monumenter av religiøs, nasjonal og kunstnerisk verdi. Her finnes det
omtrent 20 klostre bebodd av ca. 1400 munker. Vi tar en båtcruise fra Ouranoupoli og fra
båten kan vi se de verdenskjente klostrene på den vestlige delen av Athos-fjellet og lære
om historien deres. Etter båtturen har vi lunsj på en lokal restaurant.
På veien hjem stopper vi i den tradisjonelle landsbyen Arnea, kjent for sin makedonske
arkitektur. I Metropolitan Church of Agios Stefanos finner du arkeologiske levninger rett
under føttene dine gjennom et glassgulv. Deretter skal vi besøke en vingård og smake på
de lokale vinene. Kvelden fri.

Dag 5 Lørdag 10. SEP

Thessaloniki bytur

F, L

Thessaloniki er en sjarmerende historisk by med et potpurri av severdigheter. En by med
over 2300 år historie. makedonske, greske, osmanske osv. – bokstavelig talt er et friluftsmuseum. Høydepunktene på sightseeingen vil være Det hvite tårnet, symbolet på byen,
det arkeologiske museet, den pittoreske gamlebyen, den bysantinske kirken St. Demetrius,
Galeriusbuen, Rotunda-kirken og det livlige sentrum. Under vandreturen i det historiske
sentrum vil vi besøke Kapani & Modiano-markedene hvor du vil prøve et utvalg av skikkelig
lokal mat. Lunsj på Kitchen Bar-restauranten i Thessaloniki. Etter lunsj transport til
hotellet for de som vil mens de andre kan utforske byen på egenhånd og ta en drosje
senere. Kvelden fri.

Dag 6 og 7 Søndag - Mandag 10. og 11. SEP Sol og bad

F, M

Nyt 2 hele dager på en av de vakreste strender i Thessaloniki eller ved det flotte bassenget
på hotellet. De som vil heller oppdage noe mere kan ta en tur til Thessaloniki som er ca.
30 min med drosje fra hotellet. På søndag kveld kan vi avtale for å spise sammen på en
lokal restaurant.
På mandag kveld møtes vi for å ha en avskjedsmiddag på vårt hotell.

Dag 8 Tirsdag 13. SEP

Hjemreise

F

Vi tar fly hjem til Norge

Hotellet Wellness Santa 5*

ligger rett ved sandstranden i Ajía
Triáda og har utendørs-basseng
med bar og solterrasse. Hotellet har
også en bar som serverer middelhavsmat og et spa med innendørsbasseng, badstue og boblebad.
Sentrum av Thessaloníki ligger 14
km unna. Rommene og suitene på
Wellness er klassisk innredet og
har balkong. Noen av balkongene
har utsikt over sjøen. Alle rom har
safe, minibar, skrivebord og flatskjerm-TV med satellittkanaler.

AVBESTILLINGSBETINGELSER
Avbestilles turen fra 90 dager og til 75 dager før avreisedato, kreves et gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. Avbestilles turen fra 74 dager og til 60 dager før avreisedato, vil det kreves 50 % av
turprisen. Avbestilles turen 45 dager eller mindre før avreise-dato, eller ved manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de
nødvendige papirer for å delta på hele reisen.
Be eventuelt om å få tilsendt våre standard reisevilkår og avbestillingsregler i sin helhet.
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