
Historie – Byzantinsk rundrejse 
 

                                                                               

          

TEMA: I år 86 f. Kristus kom Grækenland 
under romersk og byzantinsk herredømme. Vi 
følger sporene fra en svunden tid, og skal 
opleve den byzantiske stil gennem bl. a. 
bygningsværker, kunst, kirkekarkitektur. 

 
 
Forslag til rejseplan 
 
Dag Program 
Dag 1 Ankomst til Thessaloniki. Derefter med bus til Ouranoupolis, Himmelbyen, 

ca. 2 1/2 time fra Thessaloniki.   
 
Indkvartering og aftensmad på hotellet.  
 

Dag 2 Fra Ouranoupolis havn starter krydstogtet langs én af verdens kulturskatte: 
munkehalvøen Athos med 20 klostre spredt rundt på bjergsider og toppe. 
Der sejles langs den sydvestlige kyst og der bliver guidet undervejs. 
Klostrene ses fint fra båden, men det er en god idé at have kikkert med. Vi 
kommer ikke i land, idet kvinder ikke har adgang på øen.  
 
Frokosten indtages på egen hånd, inden vi forlader Ouranoupolis og kører 
mod Thessaloniki. Indkvartering og aftensmad på hotellet. Slentretur i byen 
med guiden. 
 

Dag 3 Vi starter med en byrundtur i Thessaloniki. Vi besøger Agios Dimitrioskirken, 
og Agia Sofiakirken og Agioi Apostoloi kirken. Disse kirker repræsenterer 3 
forskellige perioder og stilarter. Fra bussen ses Galeriusbuen, Rotonden, de 
internationale messehaller. Vi ser også det Hvide Tårn, som i dag er byens 
vartegn og folkekunstmuseum, men oprindeligt var en vigtig del af byens 
forsvarsværker og senere tyrkisk fængsel. 
 
Vi forlader Thessaloniki og kører mod Kalambaka. 
På vej gennem Olymposbjergmassivet gøres der stop ved et udsædvanligt 
nonnekloster.  
Klosteret drives af nonner fra 8 forskellige lande. De dyrker økologiske 
produkter på klosterets jorde og producerer forskellige naturprodukter. 
Nonnerne fortæller villigt om deres liv som nonner, og svarer gerne på 
spørgsmål.  



 
Aftensmad på hotellet i Kalambaka.  
 

Dag 4 På Piniossletten ved Kalambaka rejser en gruppe konglomeratsøjler sig i op 
til 300 m. højde. På toppen af disse ligger det, vi kender som 
Meteoraklostrene, - de svævende klostre, som er bygget fra 1356 og frem. 
6 af dem er beboede, 4 af munke og 2 af nonner. Vi ser 2 af dem – et 
kloster med få og 1 med mange trapper.  
 
Derefter køre vi mod Delfi, her spiser vi aftensmad og overnatter. 
 

Dag 5 Selvom dette er en byzantinsk rundrejse, kan vi ikke springe over Apollons 
tempel i Delfi – stedet som af selveste Zeus blev døbt: “Verdens navle”. I 
1000 år var dette sted verdens magtcenter, og alle spurgte Oraklet til råds 
om alt – fra barnløshed til krigslykke. 
 
Oraklet selv talte i tunger, og hendes svar blev tolket af Apollons præster, 
der skrev alle spørgsmål og svar ned, så man kunne give det samme svar, 
hvis en spørger skulle komme igen. Endvidere havde man politiske 
udsendinge i hele den kendte verden, så man kunne holde sig orienteret om 
verdenssituationen.  
 
Vi stopper op og går en rundtur på det engang hellige område med ruinerne 
af templet og resterne af de mange offergaver. På trods af mange 
jordskælv og menneskelige forsøg på ødelæggelse, har mange af de antikke 
bygninger overlevet. Orakelhelligdommen blev lukket af kejser Theodosius 
den Første i 392, da et nyt 1000 års-rige startede – det Byzantinske.  
 
Der er tid på egen hånd inden turen går mod Selianitika på Peloponnes’s 
østkyst, hvor der er indkvartering og aftensmad på hotellet, som er 
beliggende ned til stranden. Selianitika er en ægte charmerende græsk 
landsby med masser af lokalkolorit. Nyd en græsk kaffe på torvet efter 
middagen. 
 

Dag 6 Dagen byder først på en køretur med den delvis tandhjulstrukne Diakofto-
Kalavrita jernbane, der møjsommeligt forcerer en dyb slugt og nogle høje 
bjerge på sin godt 1 time lange tur igennem stor natur.  
 
Tid på egen hånd i Kalavrita, inden turen går mod Athen. Undervejs til 
Athen, stopper vi i Gammel Korinth samt ved Korintkanalen. 
 
I Athen vil der være fælles middag og overnatning. 
 

Dag 7 Dagen starter med et besøg på Akropoli og busrundtur i Athen med guide.  
 
Turen stopper ved loppemarkedetområdet, hvorfra der er let adgang til at 



opdage nogen af Athens ældste områder; Plaka og Psirri på egen hånd. 
 
Turen hjem til hotellet er på egen hånd. 
 
Om aftenen holdes der afskedsmiddag på en hyggelig taverna i Ahtens 
Soho; Pisiri. 
 

Dag 8 Hjemrejse. 
 
Afhenting med bus fra hotellet. Guide i lufthaven.  
 
 

 


