
Turkatalogen 2019 • Brustad Busstrafikk • 47

EU
R

O
PA

KLASSISKE HELLAS Tur 55

Denne turen er en rundtur med mange kjente steder fra antikkens Hellas og gresk mytologi. 
Vi besøker Athen med sitt Akropolis, Delfi, Olympia, Mykene og Epidauros. Videre inngår hel-
dags båtutflukt til greske øyer og det blir også noen dager med muligheter for soling, bading 
m.m. i en mindre by på Peloponnes. På turen benyttes fly til og fra Athen via Oslo. Turen går 
først på oktober når det er «normal» sommertemperatur. Vi har tidligere kjørt samme rundtur 
med egen buss men turen ble da over 20 dager.

Dag 1: Værnes - Athen 
Kl. 12.00 avreise med Norwegian fra Vær-
nes til Oslo. Videre til Athen kl. 16.00 fra 
Oslo og flyet lander kl. 20.50 i Athen. Mat 
på flyturen. Buss fra flyplassen til hotellet. 
Overnatting i 3 netter på Hotel President 
som ligger sentralt.

Dag 2: Athen 
På formiddagen blir det en byrundtur 
med lokal guide. Vi får se byens ulike 
hovedattraksjoner og besøker Akropolis 
som ligger på en høyde over byen. 
Ettermiddagen disponibel på egen hånd 
i sentrum. På kvelden blir det middag på 
restaurant i Plakaområdet, den gamle 
bydelen som ligger under Akropolis.

Dag 3: Athen, båtutflukt 
Denne dagen blir det en heldagsutflukt 
med båt. Vi besøker øyene Egina, Poros 
og Hydra. Det inngår lunsj ombord under 
utflukten. Middag på hotellet.

Dag 4: Athen - Delfi - Patras 
Vi forlater Athen og kjører nord-vestover 
og frem til Delfi. Her besøkes de arkeolo-
giske utgravningene. På ettermiddagen 
kjører vi langs Korintbukta og over en stor 
bro til halvøya Peloponnes. Middag og 
overnatting på Hotel Porto Rio like nord 
for Patras.

Dag 5: Patras - Olympia - Tolo, Peloponnes 
Vi kjører sørover Peloponnes forbi Patras 
og frem til Olympia. Her beøkes de arke-
ologiske utgravningene og vi får se hvor 
den olympiske ild tennes. På ettermidda-
gen fortsetter vi østover til byen Tolo som 
ligger ved kysten i Nafpliobukten. Her blir 
det overnatting i 3 netter på Hotel John & 
George. Middag på hotellet.

Dag 6 og 7: Tolo 
Dagene benyttes i iro i Tolo. Muligheter for 
soling, bading og også en båttur. På siste 
kvelden blir det gresk aften med middag 
og underholdning på restaurant i Tolo.

Dag 8: Tolo - Athen 
På formiddagen beøkes amfiteateret i 
Epidauros og utgravningene i Mykene. 
Vi passerer Korintkanalen på vegen mot 
Athen. Her blir det middag og overnatting 
på Coral Hotel som ligger nær stranden øst 
for Pireus.

Dag 9: Athen - Værnes 
På formiddagen kjører vi frem til Athens 
flyplass. Kl. 12.35 avreise med SAS til Oslo 
og videre til Værnes kl. 19.05. Det inngår 
mat på flyvningen Athen - Oslo.

Avreisedato: 1.10
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Athen t/r med mat
• 8 hotellovernattinger
• 8 frokost
• 1 lunsj
• 7 middag
• Lokal guide i Athen, Delfi og Olympia
• Inngang Akropolis
• Inngang Delfi
• Inngang Olympia
• Inngang Epidauros
• Inngang Mykene
• Båttur, heldag
• All busstransport i Hellas

9 DAGER kr 15.900,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 3.600,-

Amfiet i Delfi Akropolis, Athen

Teateret i EpidaurosOlympiaHotel Acropole

Statuer fra Olympia

Korintkanalen


