PROGRAM: ALEKSANDER DEN STORE, MAKEDONIA – THESSALONIKI

HISTORISKE HELLAS – HELLIGDOM,
HIMMELGUD OG EN HEFTIG HÆRFØRER
7 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Thessaloniki
Vi reiser med Turkish Airlines via Istanbul og ankommer Thessaloniki i kveldingen. Buss inn til
byen hvor vi sjekker inn på Park Hotel som ligger midt i sentrum.
(Måltid om bord Turkish Airlines)

Dag 2

Utflukt til Pella og besøk til Gerovassiliou-vinhus med smaking
Frokost, lunsj, middag
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Vi tar turen ut av byen for å se utgravningene og museet i Pella. Dette var regnet som
makedonernes hovedstad og her holdt Filip II og hans sønn Aleksander den store sitt hoff.
Her lå kongepalasset og særlig på 300- og 200-tallet vokste det en stor by fram nedenfor
høydedraget der palasset lå. Det moderne museet, gir et flott inntrykk av hvordan
Makedonia utviklet seg fra et enkelt stammesamfunn til å bli det viktigste sentrum i Hellas.
Etter besøket i Pella tar bussen oss til tilbake mot kysten og til det kjente vinhuset og
vinmuseet Gerovassiliou, der vi får et innblikk i vinproduksjonen i Nord-Hellas og får smake
på noen av deres prisvinnende viner med en lett lunsj til.
På kvelden samles vi til felles middag på en av Thessalonikas gode restauranter.

Dag 3

Bli kjent med antikkens Thessaloniki
Frokost, lunsj
I antikken lå Thessaloniki på hovedveien via Egnatia mellom Roma og Konstantinopel og den
er kjent for sine viktige monumenter fra senantikken, da romerske keisere ofte var i byen. I
dag skal vi gjøre oss kjent med noen av de flotte kirkene, det som var sentrum i den antikke
byen, men også noen av de mange vitnesbyrd fra da byen var et viktig sentrum i det
osmanske riket, som de karakteristiske tyrkiske badene med sine kupler. Etter en runde i
byen avslutter vi med lunsj og om ettermiddagen kan du fortsette å gjøre deg kjent med
byen, museene, eller butikkene.
Middag på egen hånd i kveld.

Dag 4

Galerius´palass og St. Georg-rotunden
Frokost, middag
Via Egnatia går fortsatt tvers gjennom Thessaloniki. I dag går vi langs denne veien til vi
kommer til den østlige delen av gamlebyen. Der skal vi se på restene av keiser Galerius’
palass fra begynnelsen av 300-tallet e.Kr. Denne keiseren fikk reist en stor triumfbue over
hovedveien med relieffer som viser seierrike kriger mot romernes fiender. Like ved ligger en
av byens store severdigheter, St. Georgsrotunden, kanskje opprinnelig tenkt som et
mausoleum for den samme keiser Galerius, men allerede på 300-tallet gjort om til en kirke
med rester av praktfulle mosaikker. Om kvelden møtes vi til middag og fortsetter vår
oppdagelsesferd i Thessalonikis restaurantliv.
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Dag 5

Vergina og Meteora
Frokost, lunsj, middag
Vi pakker kofferten og reiser vestover. Første stopp er Vergina, der de makedonske
kongene i antikken også hadde et palass og et viktig sentrum. Her skal vi først og fremst se
et av det siste århundres store arkeologiske oppdagelser, de makedonske kongegravene.
Mange mener at Aleksanders far Filip 2. var gravlagt i en av dem. Den gigantiske gravhaugen
er gjort om til et fantastisk museum, der kongenes makt og innflytelse lar seg måle i de
utrolige gullsmykkene, våpnene og gravgodset. Ute av gravhaugens dunkle mørke og
gullprakt beveger vi oss mot en lokal taverna for litt lunsj, før turen går videre. Dagens neste
stopp er Meteora, et par timer unna på den andre siden av Hellas’ største fjell Olympos,
gudenes bolig. Her sjekker vi inn på hotellet før vi spiser en middag på hotellet.

Dag 6

Klippene i Meteora og Dion
Frokost, lunsj
Vi reiser fra hotellet og begir oss inn i det merkelige fjellandskapet. Årtusenlang erosjon har
gjort at høye klipper av hardere stein har blitt stående igjen som søyler i landskapet. Og på
disse søylene søkte munker tilflukt i middelalderen og bygde klostre som ble viktige sentra
for bønn og lærdom i en urolig periode på Balkan. Vi skal se på de to største klostrene,
Varlaam og Det store Meteoron-klosteret.
Etter klosterbesøket tar vi veien videre rundt Olympos-fjellet, og vi skal igjen tilbake i tid, til
Aleksander og makedonernes viktigste helligdom, Dion. Her dyrket makedonerne
himmelguden Zeus som holdt til på toppen av Olympos som ligger som et bakteppe for
helligdommen. Store religiøse fester ble holdt ved de mange altre og helligdommer her, og
det var også her Aleksander samlet hæren sin før felttoget mot Perserriket ble satt i gang i
334. I Dion skal vi se det hellige området, museet og den antikke byen som vokste fram
rundt helligdommen. Mot kvelden er vi tilbake på kjente trakter i Thessaloniki. Middag i kveld
er på egen hånd.

Dag 7

Grip dagen, den er din! Fridag i Thessaloniki.
Frokost, middag
En fridag hvor du kan gjøre det du vil i Thessaloniki! Museer, kirker eller kanskje en visitt i
Kemal Atatürks hus? Den tyrkiske landsfaderen ble nemlig født i Thessaloniki i 1881. Du kan
rusle gatelangs og se på livet, kanskje litt shopping frister. Men på kvelden møtes vi til
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avskjedsmiddag!

Dag 8

Hjemreise
Frokost
Etter en tidlig frokost er det avreise til flyplassen. Vi flyr med Turkish via Istanbul og
ankommer Oslo på ettermiddagen. (Måltid om bord Turkish Airlines)
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