POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
111 VÝLET ATHÉNY
FAKULTATIVNÍ VÝLET BĚHEM PLAVBY - POZOR - REZERVUJTE IHNED !
TENTO VÝLET NE NÍ MOŽNO KOUPIT NA LODI- POUZE V PŘEDPRODEJI !
Vážení přátelé,

během Vaší plavby na MSC CRUISES je jednou z destinací přístav Pireaeus. Tento přístav je vzdálen od centra Athén cca 20-25 km. Doprava v
Athénách je velmi komplikovaná a náročná. Návštěvu samotného přístavu nedoporučujeme, protože se jedná o průmyslový přístav a okolí
přístavu není moc zajímavé jak historicky tak i pro relax nebo odpočinek. Proto naše CK pro Vás připravila výlet za poznáním dle následujícího
programu.

Cena 690,-Kč dospělý
Program:
Připlutí do přístavu Pireaeus,snídaně,vylodění a odjezd busem na Akropolis.Prohlídka Akropolis našim
delegátem,dále prohlídka turistických míst v okolí Akropoli,volný čas na nákupy a občerstvení.
Akropolis a muzeum Akropolis - je hlavní dominantou a symbolem Athén . Vstupním prostorem jsou
Propylaje (předbraní), ústředním chrámem je Parthenón (chrám zasvěcený bohyni Athéně). Vedle
Parthenónu najdete architektonicky nejsložitější chrám Erechteion. Z Akropole můžete vidět další
zachovalé památky jako je Agóra, Dionýsův amfiteátr, Odeion Heroda Atického, v němž se dodnes konají
koncerty a divadelní představení, Olympeion - chrám Dia Olympského, Plaka - malebná athénská čtvrť
nebo Národní archeologické muzeum. Můžete zajít do muzea na Akropoli. Vstupné € 12 není v ceně výletu.
Komplexní cena pro vstup na všechna archeologická naleziště v Athénách (zahrnující naleziště a muzeum v
Akropoli, Dionýsovo divadlo, Keramikós a Římskou Agóru) činí €12 (dospělý).
Parthenón - monumentální chrám, který byl vystavěn zřejmě již v 6.st.př.Kr. Od roku 1983 zde probíhá
velice náročná rekonstrukce, která znemožňuje návštěvníkům důkladnější prohlídky. I pohled zvenku je
však jedinečný.
Chrám Dia Olympského - jeden z největších antických chrámů vůbec. Do dnešních dnů se z něj zachovalo
je n 16 korintských sloupů z původní stovky.
Sportovní nadšenci by si neměli nechat ujít prohlídku starého Olympijského stadionu. Ten byl sice
postaven již v 6. století př.n.l., ale v průběhu posledních 150 let prošel řadou nákladných rekonstrukcí, díky
kterým se v něm mohly pořádat i první novodobé Olympijské hry v roce 1896. Svému účelu stadion sloužil i
během Olympiády v roce 2004, kdy se zde konala soutěž v lukostřelbě a také zde byla umístěna cílová
rovinka maratónského běhu. Právě díky Olympijským hrám v roce 2004 prošly Athény největšími
stavebními úpravami v novodobých dějinách. Kromě nového Olympijského stadionu a dalších sportovišť
byly v Athénách ve velkém opraveny ulice ve středu města, bylo vysázeno plno nové zeleně, včetně
několika nových parků a také městské metro doznalo značných úprav. Dá se říci, že LOH 2004 posunuly
Athény do 21. století.
U Olympijského stadionu navštívíme i střídání stráží u prezidentského paláce.
Dle časových možností návštěva nákupní čtvrti Plaka a odjezd do přístavu Počet míst je omezen kapacitou
busu. Upozorňujeme všechny klienty, že tento výlet není možno zakoupit na lodi.
Pokud již máte výlet zakoupen – musí být uveden v cestovní smlouvě ,považujte tyto informace za
bezpředmětné. Pokud výlet zakoupen nemáte a máte zájem o výše uvedený výlet prosím kontaktujte nás
obratem:
Kontaktní osoba
Telefon
Email
Hana ČÍŽOVÁ
571 424 588 INFO@RIVIERATOUR.CZ
Tereza FRANIŠÁKOVÁ
577 012 757 RIVIERA@RIVIERATOUR.CZ
PAVLÍNA ŠELIGOVÁ
577 330 031 PLAVBY@RIVIERATOUR.CZ
JANA MATOCHOVÁ
577 330 044
BENEFIT@RIVIERATOUR.CZ
KATEŘINA ZUBÍČKOVÁ
577 330 200
POKYNY@RIVIERATOUR.CZ
Upozornění:
Výlet je plánován dle aktuálních časů připlutí a vyplutí lodi z přístavu.CK si vyhrazuje v případě změn výlet
změnit nebo úplně zrušit
Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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