Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner inbjuder till

Vårresa till Grekland den 7-14 april 2016
med Svenska institutet i Athen
Resan till Grekland i vår är planerad av institutets personal, Arto Penttinen, Jenny Wallensten och Eleni
Gultidou och de är resans ciceroner. Fokus ligger dels på gamla svenska utgrävningsplatser som i många
fall har genomgått stora förändringar under de senaste åren och dels på det nya och vitala Grekland. De
första dagarna tillbringar vi i Athen. Vi gör en båtfärd fråm Pireus till ön Poros och besöker Poseidons
helgedom i Kalaureia, där de senaste årens allra största svenska utgrävningar har ägt rum. Vi får på plats
ta del av hur ett projekt av en sådan storleksklass egentligen går till samt njuta av vårgrönskan och den
magnifika utsikten över hela den Saroniska bukten. Resan fortsätter sedan till Nauplion, Greklands första
huvudstad och också ett av landets främsta turistmål. Vi besöker arkeologiska platser i trakten och
återvänder sedan till Athen bland annat över Epidauros som hyser den mest välbevarade antika teatern i
Grekland. I resans pris ingår sex gemensamma måltider inklusive vin.
Dag 1 torsdag 7/4
Utresedag till Athen
Direktflyg med Aegean Airlines vid lunchtid från Arlanda till Athen. Egen transferbuss till vårt fyrstjärniga
hotell i centrala Athen. Vi stannar här i tre nätter. På kvällen går vi tvärs över gatan till institutet för en
introduktion med vin och tilltugg.
Dag 2 fredag 8/4
Akropolismuseet och Akropolis
På morgonen besöker vi det nya Akropolismuseet, som invigdes 2009 med bl a Karyatiderna från
Erechtheion som en av höjdpunkterna samt de välkända skulpturerna från Akropolisklippan. Promenad
upp till Athens Akropolis för en specialvisning av Propyléerna, Niketemplet, Erechtheion och det
berömda Parthenon. Därefter en gemensam lunch. Övernattning i Athen.
Dag 3 lördag 9/4
Laurion och Kap Sounion
På morgonen åker vi söderut till Kap Sounion. Först besöker vi det antika silvergruvsdistriktet i Laurion
och åker sedan upp till det berömda Poseidontemplet i Kap Sounion. Gemensam lunch på Elias taverna
vid Kap Sounion nära stranden. På eftermiddagen tillbakafärd till vårt hotell i Athen. Vi undersöker
möjligheter att se någon föreställning på kvällen på någon av Athens otaliga scener. Ett sådant besök blir
i så fall ett extra inslag som också debiteras utöver resans pris.
Dag 4 söndag 10/4
Athen-Pireus-Poros
Utcheckning från vårt hotell. Vår buss tar oss till Pireus. Om möjligt, avlägger vi besök på Onassis Cultural
Centre och Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre som ligger utmed vägen till Pireus hamn, där vi
går ombord på katamaranen. Båtfärd till ön Poros i Saroniska bukten tar en dryg timme, och väl framme
tar vi in på ett trevligt familjehotell och bekantar oss med ön. På kvällen blir det gemensam middag på
en strandtaverna och en uppvisning av traditionella danser av en trupp som leds av förmannen på
utgrävningarna i Kalaureia.
Dag 5 måndag 11/4
Poros-södra Argolis-Nauplion
Utcheckning från hotellet. Bussfärd till institutets grävningar i det högt belägna Kalaureia där redan 1894
svenskarna Sam Wide och Lennart Kjellberg gjorde arkeologiska utgrävningar. Vi får utgrävningsplatsen
noggrant förevisad och njuter av den storslagna utsikten över Saroniska bukten. Från Poros tar vi bilfärja
över det smala sundet och fortsätter resan in i det peloponnesiska fastlandet genom de oexploaterade
landskapen i södra Argolis, där inte många turister har satt sin fot. Vi åker förbi spektakulära geologiska
formationer som ett s.k. slukhål i Didyma, en cirkelrund fördjupning i landskapet som kom till för
miljoner år sedan. Vi äter sedan gemensam lunch i Hermione, ett charmigt kustsamhälle som också är
skådeplatsen för ett nytt svenskt arkeologiskt projekt i Grekland. På vägen till Nauplion besöker vi
grottan i Franchti, som är en av de äldsta boplatser man överhuvudtaget känner till i Grekland.

Till grottan tar vi oss med båt från det lilla fiskeläget Koilada. Den historiska staden Nauplion är för
många svenska arkeologer fortfarande Greklands huvudstad, då det är i Nauplions omnejd som de flesta
svenska utgrävningarna i Grekland har ägt rum. Väl framme checkar vi in på vårt centralt belägna hotell,
som är ett av de allra bästa i Nauplion.
Dag 6 tisdag 12/4
Nauplion-Asine
I Nauplion besöker vi det arkeologiska museet där det finns många fynd från svenska utgrävningar i
trakten, och äter sedan gemensam lunch i Vivari, som är ett litet kustsamhälle i närheten av Asine där
svenska arkeologer har grävt från 1920-talet och fram till dag. Platsen har fått sig ett ansiktslyft på
sistone med finansiering från EU:s strukturella fonder, och går nu nästan inte känna igen som en
arkeologisk plats. Där finns numera ett litet museum som speciellt hedrar de svenska arkeologernas
insatser på platsen samt orienteringstavlor som belyser platsens historia från stenåldern till andra
världskriget. Arbetena i Asine har skett i nära samarbete mellan Svenska institutet i Athen och den
länsantikvariska myndigheten i Nauplion. Övernattning i Nauplion.
Dag 7 onsdag 13/4
Mykene-Epidauros-Athen
På vägen tillbaka till Athen besöker vi Mykene och Epidauros, bägge två måsten för greklandsresenärer.
Mykene är en bronsåldersborg och skådeplatsen för många av de antika grekiska tragedierna, vilka sedan
sattes upp bl.a i det antika Epidauros som hyser den största och mest välbevarade antika teatern i
Grekland. Teatern finns i anslutning till en viktig helgedom år läkeguden Asklepios. Incheckning på vårt
tidigare hotell i Athen. Gemensam avskedsmiddag på en trevlig taverna nära hotellet.
Dag 8 torsdag 14/4
Athen-Arlanda
Hemresedag. Transfer på morgonen till Athens internationella flygplats för direktflyg till Arlanda med
Aegean Airlines.
Resefakta:
Resan innebär en hel del promenader så resenärerna bör kunna förflytta sig utan svårigheter.
Resans pris: 13.900:- samt flygskatter på ca 519:- (6/11). Slutbetalning senast 1 mars 2016.
I priset ingår bränsletillägg och ett incheckat bagage på flyget.
Anmälningsavgift: 2.000:- (dras av vid slutbetalning den 1 mars) betalas omgående efter avisering om
anmälningsavgift. Efter betalning är anmälan bindande. Vårt bankgiro: 5169-6672 Paradisresor
Enkelrumstillägg: 3.000:Avbeställningsskydd kan tecknas genom Europeiska ERV www.erv.se tel 0770 456 900 och betalas inom
två dagar efter att anmälningsavgiften erlagts. Kontrollera att ni har reseförsäkring!
Resan är endast öppen för medlemmar i Svenska Atheninstitutets Vänner. Föreningens pg är 60 23 60-0.
Bli medlem genom att betala in årsavgiften 220:- ! Du får bl a den fina tidskriften Hellenika 4 ggr/år. Det
räcker om en i ett par blir medlem. www.athenvannerna.se
I resans pris ingår: Flyg ToR Arlanda-Athen, del i dubbelrum på 4* i Athen och Nauplion, 2* på Poros,
frukost och antingen lunch eller middag under sex dagar, besök på institutet, transporter med egen buss,
inträdesavgifter, utflykter enligt program, reseledning från Svenska institutet av Jenny Wallensten, Arto
Penttinen och Eleni Gultidou samt eu-moms.
Deltagarantalet är begränsat till 25. Anmälan sänds till eleni.gultidou@sia.gr senast den 15 december.
Paradisresor övertar sedan resans administration och skickar bekräftelse på anmälan och
betalningsinstruktioner för anmälningsavgiften etc.
Vi har F-skattebevis. SRF:s (Svenska Resebyråföreningens) villkor för paketresor gäller och finns på vår
hemsida. Org. nr 96 96 00-58 50. Lagstadgad resegaranti är ställd till Kammarkollegiet
www.kammarkollegiet.se

