
 

            

    

Græsk historie og kulturGræsk historie og kulturGræsk historie og kulturGræsk historie og kultur    

 

Turen her er et møde med unik historie og kultur på det sted, hvor den vestlige civilisation, som vi kender den, 

blev født – nemlig Grækenland, hvor demokratiet blev grundlagt. På disse 6 dage er I garanteret en indsigtsrig 

oplevelse af græsk mytologi og græsk historie gennem tiderne. 

 

Dag 1Dag 1Dag 1Dag 1    

I bliver hentet i lufthavnen og kørt mod Athens centrum og til jeres hotel. En erfaren velkomstguide vil møde jer 

i lufthavnen, hjælpe med at finde jeres bus og efterfølgende hjælpe jer med at tjekke ind på hotellet. 

Resten af dagen er til fri disposition. 

 

Dag 2Dag 2Dag 2Dag 2    

Dagen starter med en guidet sightseeingtur i Athen. Fra Akropolis til Omonia-pladsen vil I på denne omfattende 

tur se alle de berømte steder i det gamle og moderne Athen, og turen giver et perfekt overblik over byen. 

I starter med et kort stop ved Panathinaikos Stadion, hvor de første olympiske lege fandt sted i 1896. Herefter 

kommer I forbi premierministerens bopæl, det tidligere kongeslot (bevogtet af farverige Evzones) og Zappion 

(konference- og udstillingshal). Der fortsættes forbi Roman Temple of Olympian Zeus, National Garden, 

Hadrian’s Arc, St. Pauls Church, Parlamentet, Den ukendte soldats grav, Schlieman’s House (Numismatisk 

Museum), Catholic Cathedral, Universitetet, Nationalbiblioteket, det gamle Parlament, Constitution Square, Den 

russisk-ortodokse kirke, og endelig Akropolis (med besøg i Propylae, Nike Templet og Parthenon Erechtheion).  

Herefter fortsætter turen forbi Herodion og Dionysos-teatret og slutter med et besøg på det nye Akropolis 

museum (med imponerende attraktioner såsom offerfund, artefakter, statuer fra arkaisk tid, karyatider og 

selvfølgelig Parthenon hall med metopes, gavle og friser).  

Turen slutter på hotellet og herefter er eftermiddagen til fri disposition. 

 

Dag 3Dag 3Dag 3Dag 3    

Denne dag byder på en heldagstur til Argolis, hvor I kan udforske resterne af den antikke by Mykene, som var et 

vigtigt center for den græske civilisation fra 1600 f.Kr. til 1100 f.Kr. Der køres via den kystnære hovedvej til 

Korinth-kanalen (med et kort stop) til Mykene, hvor I besøger det arkæologiske område, Paladset, The 

Lionesses Gate og Agamemnon-graven.  

Før frokost er der også mulighed for et stop ved en keramikfabrik (valgfrit). 

Efter frokost køres gennem Argos videre til Nauplia, den første hovedstad i det moderne Grækenland med sin 

venetianske fæstning Palamidi og den befæstede lille ø Bourtizi (med et kort stop). Der fortsættes til Epidaurus, 

hvor I besøger det antikke teater, som er anset for at være fødestedet for Apollo’s søn Asclepius, healeren. Han 

var den mest berømte healer i den klassiske verden.  

Epidaurus er nok mest kendt for sit teater, en af de bedst bevarede klassiske græske bygninger, der stadig 

bruges i dag på grund af sin fantastiske akustik.  

Sidst på eftermiddagen går turen igen tilbage til Athen. 



 

    

    

    

Dag 4Dag 4Dag 4Dag 4    

Heldagstur til Delphi for at udforske én af Grækenlands mest berømte arkæologiske seværdigheder. På vejen 

ser vi Boeotia sletten, som er et stort landbrugsområde, og vi passerer byen Theva, hvor kong Ødipus blev født.    

Turen fortsætter mod Mt. Parnassos, hvor der gøres et kort stop uden for byen Levadia, og herefter går turen til 

Delphi – i oldtiden opfattet som verdens navle! Vi ser den hellige kilde Castalia, besøger den arkæologiske plads 

og monumentet over de agrariske konger, athenernes skattekammer – den athenske stoa, den polygonale mur, 

Platea-monumentet, og Apollo templet med dets berømte orakel.  

Delphi-museet besøget også – her finder man bl.a. den spektakulære udstilling bl.a. med frisen af Sifnians skat, 

sfinx’en fra Naxos, den berømte bronzestatue, Vognstyreren fra Delphi, og meget mere! 

Efter frokost køres der tilbage mod Athen gennem det maleriske landskab ved byen Arachova, som er bygget 

på Parnassus’ sydlige skråninger. Her finder man de berømte håndvævede tæpper, og byen er også kendt for 

sin produktion af vine og ost. Her gøres et kort stop. 

 

Dag 5Dag 5Dag 5Dag 5    

Formiddagen er fri og bruges efter egne ønsker. Om eftermiddagen tager vi den smukke tur ned til Cape 

Sounio. Her får I mulighed for at udforske Attika, med fantaske steder langs kysten med udsigt over den 

sardoniske bugt, hvor man bl.a. passerer de smukkeste forstæder til Athen.  

I Cape Sounion kan I besøge Poseidon’s tempel, hvorfra der er en fantastisk udsigt. På en klar dag kan man se 

til Kea og Peloponnese. Poseidons tempel blev bygget i 44 f. Kr., og nogle af the originale doriske søjler står der 

stadig. En af søjlerne har været udsat for tidlig graffiti, af selveste Lord Byron i det tidlige 1800-tal. 

 

Dag 6Dag 6Dag 6Dag 6    

Hjemrejse. 

    

 


