TURUN TAIDEMUSEON YSTÄVIEN TAIDE- JA KULTTUURIMATKA ATEENAAN
29.3. – 2.4.2019 (5 päivää/4 yötä)

Matkaohjelma
Pe 29.3. | Matkapäivä.
Suora lento Aegean Airlinesilla, joka tarjoaa lämpimän aterian juomineen. Saapuminen
klo 17 Ateenan lentokentälle, jossa suomenkielinen opas tulohallissa vastassa. Kuljetus
hotelliin ja majoittuminen. Matkalla opastetaan käytännön asioita Kreikasta ja annetaan
vihjeitä hotellin ympäristöstä.
La 30.3. | Retki Peloponnesokselle ja Korintiin. Yhteinen lounas.

Aamiaisen jälkeen bussi ja opas hakevat ryhmän ja lähdemme kohti Peloponnesoksen niemimaata. Noin tunnin bussimatkan jälkeen pysähdys vaikuttavalla Korintin kanavalla. Matka jatkuu
antiikin Korinttiin, joka oli yksi Kreikan merkittävimpiä kaupunkivaltioita ja kauppakaupunkeja
keskeisen sijaintinsa vuoksi. Kaupunki oli myös kooltaan yksi Kreikan suurimpia. Apostoli Paavali
asui täällä puolitoista vuotta ja perusti sinne seurakunnan.
Korintin jälkeen matka jatkuu läheiselle Geranian vuorelle, Ossios Patapioksen nunnaluostariin.
Lounas ihanalla sinisellä laguunilla. Takaisin Ateenassa ennen iltaa.
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Su 31.3. | Ateena. Museot. Yhteinen lounas. Ilta oopperassa.
Aamiaisen jälkeen opas ja bussi hakevat ryhmän ja tehdään panoraaminen kierros Ateenassa.
Kierroksen aikana pysähdys valokuvauksineen tärkeimmillä nähtävyyksillä mm. Kalimarmaro
Stadion (tehty 1896 moderniin olympialaisiin) sekä Parlamenttitalon edessä Efzones-sotilaat.
Tämän jälkeen Kristinuskon ja Bysantin taiteen museoon. Museo on keskittynyt bysanttilaisen
keskiajan kulttuuriperintöön ja se on alallaan maailman merkittävimpiä. Museon kokoelmiin kuuluu erilaista varhaiskristillistä esineistöä, n. 3500 ikonia ja muuta kirkkotaidetta, kuten kirkkojen
seinämaalauksia, mosaiikkeja, kirkkotekstiilejä, veistoksia, käsikirjoituksia yms. Kierrämme museosta kiinnostavimmat osat.

Tämän jälkeen lähdemme Akropoliin uuteen ja palkittuun museoon. Täällä esillä on mm. Parthenonin marmoriveistosten sekä päätykolmiokoristelujen jäänteet, Erekhtheionin karyatidit sekä
Parthenonin temppelin Kreikassa säilyneet marmoriveistokset.
Yhteinen lounas vanhassa kaupungissa. Iltapäivä vapaa joko rentoutuen, tai voi itsenäisesti lähteä kapuamaan ylös Akropoliille. Opas antaa tähän neuvot.
Illalla bussi sekä opas hakevat ryhmän uudelle oopperatalolle Stavros Niarchos Foundation
Cultural Centeriin. Loistokas rakennus on Renzo Pianon suunnittelema ja valmistunut 2016.
Klo 18:30 on Mozartin Figaron häät. Paluukuljetus oopperan jälkeen.
Ne, jotka eivät syöneet ennen oopperaa, voivat lähteä vielä illalliselle tämän jälkeen hotellin lähellä oleviin ravintoloihin. Opas antaa suosituksia.
Ma 1.4. | Suomen Ateenan Instituutti. Yhteinen illallinen.
Aamiaisen jälkeen tutustuminen Suomen Ateenan Instituuttiin, jossa parin tunnin vierailu. Kuulemme Esitelmän aihe vahvistetaan myöhemmin. Iltapäivällä aikaa nähtävyyksille tai ostoksille.
Viimeisen illan yhteinen illallinen läheisessä Balcony-ravintolassa, josta on näköala Akropoliille.
Ravintolaan on hissi. www.balconyathens.com
Ti 2.4. | Retki Vorres-museo, Varkiza ja Sounio. Yhteinen lounas. Matkapäivä.
Aamiainen. Ennen puoltapäivää matkatavarat bussiin ja oppaan johdolla Imittos-vuoren toiselle
puolelle. Kauniin maiseman jälkeen teemme vierailun Vorreksen modernin taiteen museoon.
www.vorresmuseum.gr
Matka jatkuu Varkizaan, jota kutsutaan Kreikan Rivieraksi. Siellä nautimme lounaan modernissa
Kastelorizio-ravintolassa. Lounaan jälkeen matka jatkuu Poseidonin temppelille, Sounioon. Sieltä
kuljetus lentokentälle, jossa aikaa joko ostoksille tai ruokailulle.
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Lennot
meno HEL-ATH perjantai 29.3. klo 13.25 – 17.00 (Aegean Airlines, sis.ruoan, 3,35h)
paluu ATH-HEL tiistai 2.4. klo 20.15 -23.45 (Norwegian Airlines, ei sis.ruokaa, 3,30h)
Majoitus

Hotel Divani Acropolis Palace *****
http://divaniacropolishotel.com/en/index.htm
Elegantti 2017 remontoitu hotelli, sijainti aivan Akropolis kukkulan alapuolella, Plakan vanhan
kaupungin välittömässä läheisyydessä. Bussi pääsee hotellin eteen. Loistava kulttuuripitoiseen
kaupunkilomaan, kaikki kävelymatkan läheisyydessä: uusi Akropolis museo, Herodes Atticus
Odeion, historialliset monumentit, museot, lukuisat viehättävät ostoskadut sekä ruokapaikat. Lähin metroasema Akropolis 150m. Hotellissa kokoustilat, ulkouima-allas, ravintola, baari sekä
upea Akropolis-näköala. Standard huoneet, joissa ilmastointi, minibaari, tallelokero, tv, Wi-Fi.
Matkan suunnittelussa on huomioitu helppokulkuisuus ja tauot, mutta kohde ei
sovellu liikuntarajoitteisille.
Matkan kokonaishinta 1390 € / hlö, matkan toteutumisen minimi 20 lähtijää
Matkan hintaan sisältyy
• suorat lennot Helsinki–Ateena–Helsinki turistiluokassa
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen
• kuljetukset ja opastukset matkaohjelman mukaan
• ateriat: aamiaiset 4 kpl, lounaat 3 kpl, illallinen 1 kpl (ravintolat hyvää keskitasoa ja ruokailuihin sisältyy aina vesi, lasi viiniä tai olutta, kahvi/tee).
• ryhmällä oma vastaanottaja lähtöselvityksessä Helsinki Vantaalla
• suomenkielinen paikallisopas
• ennen matkaa pidämme ilmoittautuneille Turussa matkainfon, jossa ryhmä tapaa
toisensa ja läpikäydään tarkempi matkaohjelma
Lisämaksusta
•

yhden hengen huone 220€

•

muut palvelut, esim. lentokenttäkuljetukset Suomessa

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyvät verot sekä toimitus- ja palvelumaksut.
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Ilmoittautumiset

Matkanjohtaja Anneli Vesalle, puh. 040 5080 260 tai
anneli.vesa@gmail.com. Kerro yhteystietosi huonekavereittain ja
-tyypeittäin sekä erikoisruokavalio 16.10.2018 mennessä.

Maksuehto

Ennakkomaksu 300 € / hlö, eräpäivä 23.10.2018.
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua. Laskut tulevat
sähköpostilla tai sen puuttuessa postitse.

Hinnat perustuvat 15.8.2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 20, maksimi 40 henkeä.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien
ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien
poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
Vastaan mielelläni kaikkiin lisäkysymyksiinne ja toivotan teidät Kon-Tikin puolesta tervetulleiksi matkalle.
Ystävällisin terveisin,
Marita Björkbom-Ristimäki
asiakkuuspäällikkö
Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours
Linnankatu 13 a A 17, 20100 Turku
Puh. 040 7698746
marita@kontiki.fi | www.kontiki.fi

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla
ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi ja metsä- ja maatalouden erikoismatkoja
tekevä Trio Travels ovat myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.
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