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Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner inbjuder gamla och nya medlemmar till 

Antikens Makedonien:  

från Alexander den store till aposteln Paulus. 

Resa i norra Grekland 22-29/10 2016 med fil dr Jesper Blid 

Kullberg 
Jesper Blid Kullberg, fil dr i klassisk arkeologi vid Stockholms universitet, arbetar med grekisk, 
romersk och bysantinsk arkeologi och konsthistoria. Han har deltagit i arkeologiska undersökningar 
i exempelvis Egypten, Italien och Turkiet och har tidigare varit ciceron på resor i bl a Armenien, Iran, 
Turkiet och Italien för Paradisresor. 
 
dag 1 lördag 22/10  Utresa Thessaloniki 
Eftermiddagsflyg direkt med SAS från Arlanda till Thessaloniki. Flyg från Kastrup eller Landvetter 
avresedagen på morgonen. Transfer till vårt centralt belägna femstjärniga hotell i Thessaloniki vid 
Aristotelestorget där vi stannar fyra nätter. Gemensam välkomstmiddag på vårt hotells terrass med 
utsikt över Thermaikosbukten.  
 
dag 2 söndag 23/10  Pella-Vergina-Lefkadia-Thessaloniki 
Bussutflykt till Pella, det forna Makedoniens huvudstad, där Alexander den store föddes. Här tittar 
vi på privathus med golvmosaiker och det lilla museet. Resan fortsätter till Vergina, där vi besöker 
Philip II:s förmodade grav. Vi åker till Lefkadia med ytterligare praktfulla makedonska gravar och 
besöker också Naousa, där kanske Aristoteles skola låg. Aristoteles undervisade ju även Alexander 
hemma i palatset. Åter till Thessaloniki på eftermiddagen.  
 
dag 3 måndag 24/10  Dion-Thessaloniki 
Utflykt till Dion, makedonernas huvudstad före Pella i skuggan av berget Olympos. Arkeologiska 
utgrävningar visar att man här dyrkade guden Zeus. Vi far tillbaka till Thessaloniki för lunchpaus. På 
eftermiddagen besöker vi Arkeologiska museet i Thessaloniki med fynden från bl a den så kallade 
Philip II:s grav.  
 
dag 4 tisdag 25/10  Thessaloniki 
Thessaloniki, Greklands andra stad, grundades år 316 f.Kr. av Kassander, vars hustru gav den sitt 
namn. Under Justinianus blev den det bysantinska rikets andra stad. Staden kallades också lilla 
Konstantinopel och står inte långt efter sin huvudstad i antalet bysantinska monument. Vi beser det 
romerska kejsarpalatset med Galerius triumfbåge, den stora rotundan, Hagios Georgios, med 
fantastiska mosaiker (sent 300-tal), kyrkan Hagia Sophia modellerad på den mera berömda kyrkan i 
huvudstaden samt Hagios Demetrioskyrkan från 400-talet, den största och äldsta ännu i bruk 
varande kyrkan i Grekland.  
 
dag 5 onsdag 26/10  Thessaloniki-Stageira-Philippi-Kavalla 
Utcheckning. Bussfärd mot Chalkidiki och det antika Stageira som var Aristoteles födelsestad. Vi 
besöker Philippi som aposteln Paulus skrev brev till och där Caesars mördare mötte sitt öde. Vi 
beser den antika teatern, de tidigbysantinska basilikorna, det lilla museet och platsen där Lydia som 
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den första kvinnan döptes av aposteln Paulus år 49 eller 50. Efter lunchpaus åker vi längs Via 
Egnatia till Kavalla som var antikens Neapolis. Vi besöker Svenska Atheninstitutets gästhem i Kavalla 
byggt på 1930-talet och donerat av Svenska Tobaksmonopolet och pga sin funkisarkitektur förklarat 
som byggnadsminnesmärke. Vi tar in på vårt hotell i det centrala Kavalla. 
 
dag 6 torsdag 27/10  Thasos-Kavalla 
Vi tar färjan till ön Thasos. Båtresan tar ca 40 min och vi njuter av den grekiska skärgåden. Kort 
promenad till det antika utgrävningsområdet och museet. Tid för lunch på ön på någon av de 
trevliga tavernorna. Tillbaka till fastlandet på eftermiddagen. Övernattning i Kavalla. 
 
dag 7 fredag 28/10  Kavalla- Amphipolis-Olynthos-Thessaloniki 
Utcheckning. Vi lämnar Kavalla med buss mot Thessaloniki. På vägen stannar vi vid Amphipolis, där 
vi först ser på den kolossala lejonskulpturen och därefter besöker den starkt befästa staden vid 
floden Strymon, som historieskrivaren Thukydides som militär befälhavare under peloponnesiska 
kriget inte lyckades rädda från ett spartanskt angrepp 424/3 f.Kr. Lunch en route. Vi fortsätter 
färden till ruinerna efter den antika staden Olynthos som ligger på sydvästra delen av 
Chalkidikehalvön. Olynthos har kallats Greklands Pompeji eftersom den förstördes i grunden vid ett 
våldsamt tillfälle i detta fall 348 f.Kr. av Filip II, trots at Demosthenes försökt elda sina landsmän att 
göra motstånd. I likhet med Pompeji är platsen berömd för att vara en mycket viktig fyndort för 
antika privathus. Därefter fortsätter vi till vårt hotell i Thessaloniki. Gemensam avskedsmiddag på 
en trevlig restaurang i det gamla Osmanska posthuset. Övernattning i Thessaloniki. 
 
dag 8 lördag 29/10  Hemresedag 
Ledig dag. Avresa med SAS på kvällen från Thessaloniki direkt till Arlanda och vidare till Kastrup och 
Landvetter på förmiddagen dagen efter. 
 
Resefakta: 
Resan är endast öppen för medlemmar i Föreningen Svenska Atheninstituters Vänner 
www.athenvannerna.se  Bli medlem genom att betala 250:- /år. Bg 550-2372,  pg 60 23 60-0.  
Det räcker om en i ett par blir medlem. 
Resan innebär en hel del promenader så resenärerna bör kunna förflytta sig utan svårigheter. 
 
Resans pris från Arlanda: 16.700:- samt flygskatter på ca 267:- (dec 2015).  
Pris på anslutningsflyg med SAS tor Landvetter och Kastrup fås vid bokning. Boka tidigt för bästa pris!  
 
Anmälningsavgift: 2.000:- (dras av vid slutbetalning 12/9) 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!  
 
I resans pris ingår: Direktflyg ToR Arlanda-Thessaloniki, del i dubbelrum på 5* hotell i Thessaloniki och  4* 
hotell i Kavalla inkl. bufféfrukost, välkomst-och avskedsmiddagar, besök på Kavallahuset, transporter med 
egen buss, inträdesavgifter, utflykter enligt program, Jesper Blid Kullbergs ciceronskap, reseledning från 
Paradisresor samt eu-moms. 
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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 
Anmälan/förfrågan till Paradisresor på info@paradisresor.se, gör en intresseanmälan på vår hemsida eller 
ring tel. 08-718 07 13.  
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