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Forslag til rejseplan 
 

Dag Program 
Dag 1 Der er ankomst til Athen med fly fra Danmark. På vejen til hotellet kører 

gruppen forbi det fantastiske Olympiske stadion fra Legene i 2004, og I får 
mulighed for at se "Streets of Athens". 
 
Om aftenen er der arrangeret middag på Archeon Geuseis, hvor maden og 
vinen er traditionel. På hele turen bliver I hver aften introduceret for en ny 
vin - nøje udvalgt til lejligheden.  
 

Dag 2 Om morgenen er der udflugt til det tidligere royale sommerslot TATOI og 
slottets haver. I får her mulighed for at se den royale families gravsteder. 
Herefter går turen videre til Acropolis i Athen, hvor en guide viser jer rundt. 
Guiden tager jer ligeledes med på en gåtur i den gamle bydel, hvor der er 
besøg på en lille café i det område, hvor de fleste loppemarkeder afholdes. 
Til middagen får I vin fra vinområdet Attica Peninsula. 
 

Dag 3 Om morgenen er der afgang mod Peloponnes og det antikke Korinth. Turen 
foretages med guide, som efter besøget i Korinth tager jer med til det 
kendte vinområde NEMEA - det område som Heracles ifølge sagnet reddede 
fra ødelæggelse ved at myrde løven, som var sendt af Hera. 
 
Senere er der arrangeret besøg på en vingård, med vinsmagning og snacks. 
Gruppen tager herefter af sted mod Grækenlands første hovedstad 
Nauplion. I ankommer tidligt om eftermiddagen, og der er god tid på egen 
hånd inden middagen, som indtages på en restaurant i det livlige Nauplion. 
Overnatningen sker på et trestjernet hotel. 
 
 
 
 

TEMA: Med en incentiverejse til Grækenland 
får dine sælgere, medarbejdere eller kunder 
en oplevelse for livet. Rejsen fører jer tættere 
på Grækenlands historie, kultur og natur. 
Rejseprogrammet kan naturligvis tilpasses 
gruppens ønsker.  



Dag 4 Dagen starter med et besøg ved de royale grave ved Mycenean. Herefter 
tager gruppen til Diakofto på vestkysten, hvor en helt fantastisk togtur 
bringer jer til Kalavrita. Der er besøg ved klosteret Agia Laura. Om aftenen 
er der middag med græsk dans og musik. Indkvarteringen foregår på et 4-
stjernet hotel i Patras området. 
 

Dag 5 På den femte dag er der arrangeret besøg i Agios Andreas kirken i Patras, 
som er bygget på det sted, hvor apostelen Andreas blev korsfæstet. På 
vejen ud af Patras er der besøg ved en af Europas største fyrretræs- 
plantager. Efter ca. 1 times gåtur går turen videre mod The Merkouri Estate, 
for at smage på god Peloponesisk vin og spise en let frokost. Sidste stop 
denne dag er Olympia Village. Indkvarteringen sker på et firstjernet hotel, 
som ligger 800 m. over havet. 
 

Dag 6 Dagen starter med besøg Olympias arkæologiske udgravninger og museum. 
Resten af dagen er til fri afbenyttelse med mulighed for hyggelige gåture 
med guide eller afslapning ved poolen. Om aftenen er der middag med vin i 
landsbyen. 
 

Dag 7 Dagen byder på en fantastisk gåtur gennem flot natur til klostrene Agios 
Ioannis Prodromou og Filosofou. Turen ender i landsbyen Stemnitsa, som er 
kendt for sine mange Byzantinske monumenter og Grækenlands første 
akademi for sølvsmede. Der er frokost i Stemnitsa før gruppen rejser videre 
mod Athen. Der er stop ved Korinther kanalen, og der er sen middag på 
gourmetrestauranten w.wine. 
 

Dag 8 Der er afgang mod lufthavnen i bus. I ledsages af en guide hele vejen. 
 

 
 
Priseksempel: 
Pris pr. person ved min. 30 deltagere kr. 9.978,- 
 
Prisen er inklusiv: 
-Flyrejse København - Athen t/r 
-7 overnatninger på hotel inkl. morgenmad 
-Transfers og udflugter ifølge rejseplanen 
-Vinsmagning og måltider ifølge rejseplanen 


