PROGRAM: DET ANTIKKE HELLAS - EN DANNELSESREISE

DET ANTIKKE HELLAS MED KNUT ØDEGÅRD
8 frokoster, 4 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Athen
Middag
Morgenavgang med SAS fra Oslo Lufthavn via København til Athen. Vi busser inn til sentrum
og Jason Inn Hotel, et hotell med flott beliggenhet med gangavstand til "alt" Du har noen
ettermiddagstimer til å utforske nærmiljøet på egen hånd, så møtes vi til felles middag på en
av de gode restaurantene i området.

Dag 2

Athen - Akropolis og agoraen
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Frokost, lunsj
Etter frokost tar vi beina fatt til antikkens store monument; templene på Akropolis. I løpet av
bare to generasjoner, fra 447 og fram til 404 f.Kr., reiste bygningene seg over Athen. Vi
følger tilblivelsen og historien til disse underverkene gjennom noen formiddagstimer.
Deretter vier vi tiden til det som gjorde monumentene mulig, det demokratiske styresettet i
Athen, gjennom et besøk på folkeforsamlingsplassen Pnyx. Det var her verdens første
demokrati utfoldet seg med debatter, loddtrekning om politiske verv og skapelsen av den
politiske retorikk. Vi avslutter en begivenhetsrik formiddag med å oppleve agoraen, torget i
Athen, der rettsaker og rådsmøter formet hverdagen for antikkens athenere og hvor
Sokrates utfordret sine medborgere til å reflektere over sine liv. Lunsj på en populær
restaurant i Monastiraki smaker godt etterpå.
Ettermiddagen og kvelden er fri til egne aktiviteter. Reiseleder kan arrangere en felles
middag for de som ønsker. (på egen regning)

Dag 3

Korint - Nafplion
Frokost, middag
Vi forlater Athen med kurs for Peloponnes og det antikke Korint – oldtidsbyen som voktet
den smale landtungen som forbinder Peloponnes til fastlandet. Vi tar en kort stopp for å
beundre den vel fem kilometer lange Korint-kanalen, anlagt i 1893 for å lette sjøfarten
mellom øst og vest. Vi fortsetter til det antikke Korint, et knutepunkt i antikkens Hellas med
imponerende vitnesbyrd fra flere historiske epoker. Spesielt gjelder det den romerske
epoken, da Korint var provinshovedstad for den romerske provinsen Achaia.
Vi får raskt et inntrykk av den strategiske beliggenheten, som både var en lykke og ulykke
for byen. Romerne ødela den blomstrende byen i 146 f.Kr., men grunnla raskt en ny by, der
blant annet apostelen Paulus virket i nesten to år. Etter en matbit i Korint (ikke inkl.)
fortsetter vi sørøstover til en annen tid og et annet sted, nemlig bronsealderpalasset i
Mykene. Palasset er sagnomsust fra både Homers Iliaden og Heinrich Schliemanns
utgravninger for mer enn 100 år siden.
Vi tilbringer de neste 3 nettene i Hellas’ første hovedstad i moderne tid, Nafplion. Denne
sjarmerende byen i havkanten gir oss et innblikk i venetianernes dominans i Hellas på 1600tallet. Middag på en av byens mange gode fisketavernaer hører med!

Dag 4

Tegea, Sparta og Mystras
Frokost, lunsj
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En innholdsrik dag med mange opplevelser venter oss i fjellene på Peloponnes! Første stopp
er i Tegea i landsdelen Arkadia. Her har norske arkeologer drevet utgravninger i snart 30 år,
og vår kjentmann har vært med fra starten av. Vi ser på byens viktigste tempel, viet gudinnen
Athena Alea, som var et av de viktigste helligdommene på Peloponnes i antikken. Deretter
tar vi turen til sentrum i den antikke byen, her har moderne arkeologiske metoder gitt oss
mye ny informasjon, selv om det fortsatt er lite som er gravd ut. Her blir det god anledning
til å bli mer kjent med hvordan man jobber og tenker som arkeolog!
Så går turen lenger sydover, til det sagnomsuste Sparta med de tøffe krigerne. Men også et
av hovedmonumentene i Hellas fra bysantinsk tid, den maleriske byen Mystras. Her inntar vi
lunsj og vandrer vi opp de snirklete gatene, ser på klostre, kirker, hus og befestninger og får
et inntrykk av den siste storhetstiden før tyrkerne overtok styret av Hellas på 1400-tallet.
Mette av inntrykk kommer vi tilbake til vårt hotell i Nafplion om kvelden. Middag på egen
hånd.

Dag 5

Nafplion á la carte
Frokost
Dagen til egne opplevelser, enten du vil utforske den koselige gamlebyen eller finne en
strand. Spør gjerne Knut om tips og gode råd.

Dag 6

Nafplion - Tripolis - vingårdsbesøk - Olympia
Frokost, lunsj, middag
Vi sier farvel til Nafplion - i dag går turen i retning Olympia. Først klatrer bussen opp til den
moderne byen Tripolis. Her tar vi et stopp for å se på restene av den antikke byen Mantineia,
nabo og bitter fiende til Tegea. Deretter skal vi smake på en av Arkadias moderne
spesialiteter, nemlig den tørre og friske hvitvinen som lages her oppe på 600 meter over
havet. Vi besøker et av vinhusene for omvisning, vinsmaking med litt attåt, før turen går
videre over fjellet. Lunsj underveis. Det er ankomst Olympia på ettermiddagen, og vi sjekker
inn på Hotel Europa, et godt 4 stjerners hotell bygget på toppen av Drouvas-høyden i
antikkens Olympia, og ved foten av den ligger den hellige Altis, som omfatter de mest
fremtredende og betydningsfulle bygningene og monumentene samt det gamle stadion
Olympia, hvor de olympiske leker ble holdt. Middagen serveres på hotellet.
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Dag 7

Olympia - Delfi
Frokost, lunsj, middag
Dagen står i guden Zeus’ tegn. Etter frokost starter vi dagen i det flotte museet i Olympia. Vi
får innblikk i hvilket religiøst sentrum i Middelhavet denne helligdommen og lekene var i
antikken. Mange av funnene i Olympia finner ikke sin like andre steder i Middelhavet, og
flere av dem illustrerer også viktige hendelser i antikkens historie. Besøket i museet gir oss et
godt innblikk i den lange historien til helligdommen og lekene.
Utenfor museet tar vi for oss utgravningene. Vi skal se både det som var knyttet til den
religiøse feiringen, som templer og altre, men også det som var knyttet til de olympiske
lekene, som stadionanlegget, innkvartering og bad. Felles lunsj i Olympia. En innholdsrik dag
og forhåpentligvis mye å reflektere over i bussen på vei videre til Delfi. Middag på en
hyggelig restaurant i Delfi.

Dag 8

Delfi - Athen
Frokost, middag
Delfi, jordens midtpunkt i følge de gamle grekerne, må være et av de mest myteomspunne
og spektakulære stedene fra den greske antikken. Her lå orakelhelligdommen for Apollon,
og både stater og enkeltpersoner kom hit for å forstå gudenes vilje. I dag er det historiene,
mytene og de praktfulle bygningene og kunstgjenstandene som vekker vår beundring og
undring. Helligdommen ligger klistret til fjellsiden, godt og vel 600 meter over det blå
vannet i den korinthiske bukt nedenfor. Vi har en stor opplevelse i vente!
Om ettermiddagen vender vi tilbake til Athen for en siste kveld og avskjedsmiddag på en
anerkjent restaurant i gangavstand fra hotellet.

Dag 9

Athen - hjemreise
Frokost
Etter frokost og utsjekking, bærer det av sted mot flyplassen. Midt på dagen flyr vi direkte til
Oslo og lander tidlig ettermiddag på Gardermoen.
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