
… NĚCO O EXPEDICI 
 
Je to neuvěřitelné, ale letos to bude jubilejní 25. expedice, na kterou se společně vydáme.  Mnoho studentů před vámi 
mělo díky těmto expedicím možnost poznat nejen řecké památky a historii (období antiky na Peloponésu, období 
minoiské kultury na Krétě), ale díky jim poznali i současné Řecko, jeho pohostinný a přívětivý lid, jeho hory, přírodní 
scenérie, moře, krásné pláže... Pojeďte i vy a poznejte, kde je kolébka naší civilizace, kde byly zárodky toho všeho, co 
nás obklopuje i v dnešním světě. 
 
Cestu na jih zahájíme přejezdem přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii. V dopoledních hodinách příštího dne 
dorazíme na sever Řecka do kempu Gold Beach v zálivu Variko pod bájným Olympem. Zde bude místo prvního a 
druhého přespání. Malý odpočinek a aklimatizace neuškodí. Následující den navštívíme originální památník 
makedonských králů ve Vergině. Úchvatné zlaté koruny makedonských králů nenechají nikoho lhostejným. Podíváme se i 
do blízkého Dionu a navštívíme i krásné městečko pod Olympem – Litochoro. 
 
Ráno vyrazíme na cestu na jih. Rychlý přesun po dálnici a již nás čeká cesta přes majestátné pohoří Parnasos do Delf. 
Nádherný areál delfské věštírny v překrásné přírodní scenérii nás určitě nadchne. Kromě areálu si prohlédneme i 
museum, ve kterém mimo jiné spatříme bronzové sousoší Vozataje delfského.  
 
Z Delf vyrazíme přímo na Peloponés. Cesta kolem nádherných zálivů nás vyvede k mostu u Ria a Antiria. Zde si 
vyzkoušíme první plavbu přes moře. Dříve, než se přeplavíme přes mořskou úžinu, prohlédneme si novodobý div techniky 
– most přes úžinu. Vítejte v Riu, vítejte na Peloponésu… Místem třetího přespání bude kemp nedaleko Olympie. Ráno 
vyrazíme do bájné Olympie. Zde nás čeká areál s místem, kde se tradičně zapaluje slunečními paprsky olympijská 
pochodeň. Prohlédneme si museum, kde můžeme mj. obdivovat jednu z nejkrásnějších antických soch – Praxitelova 
Herma a projdeme si městečko. Poté se přesuneme na východní pobřeží Peloponésu do oblasti bohaté na památky – 
do Argolidy. Městečko – letovisko Tolo bude místem čtvrtého a pátého přespání. Palác v Mykénách se Lví bránou, 
krásným museem a hrobkou Agamemnona, amfiteátr v Epidavru s nepřekonatelnou akustikou a přilehlý areál s museem 
nám připraví další jedinečné zážitky. Ráno nás čeká brzský budíček, rychlý přejezd, a to nás již vítá hlavní město Řecka, 
Athina – Atény, se čtyřmi milióny obyvatel, džunglí betonových budov a cíl – světoznámá Akropolis s divem antického 
Řecka – velkolepým Parthenonem... Nejprve však zamíříme do přístavu Pireas, kde zanecháme autobus. K přesunům 
po Aténách využijeme moderního metra. Společně navštívíme pouze Akropoli. Od chrámu nás odděluje jen vstupní brána 
– Propylaje... Pak je volný program. Bloudění v Place s neopakovatelnou atmosférou křivolakých uliček, národní museum, 
návštěva moderní architektury Olympijského stadionu… to už záleží jen na Vás. 
 
Večer se potkáme v Pireu, kde se nalodíme i s autobusem na trajekt. Na palubě strávíme šestou noc. Noční plavba 
skončí brzy ráno v Irakliu, hlavním městě Kréty. Poznávání ostrova začíná. Soustředíme se nejen na památky minoiské 
kultury, ale také na překrásné přírodní scenérie. Hned ráno vyrazíme na východ, prohlédneme si areál v Malii a 
odpočineme si na pláži u moře. Přespíme poblíž v kempu Gouves. To bude naše sedmá noc. Ráno se vrátíme do Iraklia, 
navštívíme museum, v němž jsou soustředěny exponáty z celé Kréty. Prohlédneme si nejznámější památku Kréty – palác 
v Knossu. A pak již přejezd příčně Krétou na jih, zastávka v římském areálu v Gortině. Cíl dne – kouzelná pláž 
u Libyjského moře s jeskyněmi v přilehlé skále – Matala. V kempu strávíme osmou a devátou noc. A to je to místo, kde 
si užijeme koupání, slunění, skoky do moře ze skály a večer příjemné taverny – možná i s večírkem – v zálivu 
s nádherným západem slunce. Příjemné lenošení proložíme prohlídkou minoiského paláce ve Faistu a areálu v nedaleké 
Agie Triadě. Naše putování po Krétě pomalu končí. Poslední den na ostrově si odpoledne prohlédneme největší město 
Kréty Iraklion s krásnými uličkami, tavernami a obchůdky. Večer se nalodíme v nám již známém přístavu a desátou noc 
strávíme noční plavbou. Ráno vylodění v Pireu a odjezd na sever do kempu ve Variko s poslední jedenáctou nocí. Naše 
cesta je u konce. Dopoledne odpočinek, doplnění zásob na cestu. Odjezd k hranicím a směr sever. V odpoledních 
hodinách 14. září příjezd do Brna, Ostravy... 
 
Doufáme, že Vás tento velmi bohatý program zaujme a že spolu prožijeme nádherné chvíle při putování Řeckem. 
 
Na většině památek v Řecku je volný vstup na kartu ISIC. Doporučujeme si zajistit pojištění léčebných výloh. 
Nezapomeňte na platný cestovní pas. 
 
Přihlášky si můžete vyzvednout na sekretariátu u p. M. Teslíkové. Při podání přihlášky nutno zaplatit platbu v korunách. 
Druhá část ceny (tj. 140 EUR) bude vybrána v Řecku. Uzávěrka přihlášek včetně platby je nejpozději do 15. 5. 
2015 na sekretariátu. V případě nezaplacení do 15. 5. bude místo nabídnuto náhradníkovi.  
 
Stornopoplatek: do 15. 6. činí 500 Kč, od 15. 6. činí 1.000 Kč, od 17. 8. činí 3.000 Kč 
 (zrušení účasti na expedici nutno oznámit e-mailem nebo písemně, rozhoduje datum doručení) 
Kontakt: kotupas.toni@atlas.cz, tel. 602 547 383  
 
Spolu s Ing. arch. J. Kiszkou se těšíme na expedici i na Vás.    
          Ing. arch. T. Kotupas 


