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ATENE S KRIŽARJENJEM PO GRŠKIH OTOKIH IN TURČIJI 
 
 
1. dan (20.08.2021): LJUBLJANA - BENETKE (ITALIJA) –  ATENE (GRČIJA) – BREZPLAČEN SPREHOD PO MESTU  

V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Ljubljane proti letališču Marco Polo v Benetkah s 
prevoznikom GoOpti. Sledi prijava na let in letalski prevoz v Atene, kamor bomo 
prispeli ob 13:20 po lokalnem času in se z avtobusom odpravili do hotela v centru 
mesta. Sledi prijava, brezplačen sprehod po mestu z našo vodnico in večerja v hotelu.  
 
Atene (grško Athina) ležijo na polotoku Atika in so glavno mesto Grčije. Mesto je 
znano predvsem po ostankih iz antične Grčije, ko so bile Atene središče umetnosti in 

filozofije. Atene še danes predstavljajo finančno, industrijsko, kulturno ter politično središče Grčije. Mesto je svoje ime 
dobilo po grški boginji civilizacije, modrosti, tkanja ter obrti – Ateni. Je hči Zevsa in Metide, posvečeni sta ji bili sova ter 
oljka. Nikoli ni imela ljubimca, zato so jo pogosto imenovali Atena Parthenos (»Atena Devica«). Od tu izvira tudi ime 
najznamenitejšega njej posvečenega svetišča Partenona na Akropoli v Atenah. 
  
PODATKI LETA: AEGEAN AIRLINES 
A3 671  20AUG 5 VCEATH           1010 1320  
 
HOTELSKA NASTANITEV – HOTEL 4* v središču mesta 
Hotel se nahaja na dobri lokaciji blizu središča mesta. V hotelu boste prenočili trikrat, enkrat pred križarjenjem in dve 

noči po križarjenju.  Zajtrk in večerja sta vključena v ceno.  

2. dan (21.08.2021): ATENE (GRČIJA) – CELODNEVNI IZLET PO ATENAH – VKRCANJE NA LADJO CELESTYAL CRYSTAL 
Zgodaj zjutraj se bomo odpravili na raziskovanje Aten. Izlet v 

grški prestolnici združuje ogled najpomembnejših modernih in 

klasičnih znamenitosti mesta. Na ogledu bomo opazovali 

osupljiv kontrast med modernim delom mesta in znamenitimi 

ostanki njegove veličastne preteklosti. Ogledali si bomo grob 

neznanega vojaka pred stavbo parlamenta na trgu Sintagma, 

stadion Panathinaiko (prizorišče prvih modernih Olimpijskih 

iger 1896), predsedniško palačo (nekdanja Kraljeva palača), 

vladne stavbe in elegantne domove. Sprehodili se bomo do 

avenije Panepistimiou in si ogledali katoliško katedralo, 

akademijo, univerzo, narodno knjižnico in trg Omonia. Prav 

tako bomo obiskali tempelj Olimpskega Zevsa in seveda 

Akropolo, ključni simbol grške zapuščine in slave klasične 

Grčije, s številnimi spomeniki na visoki pečini nad mestom. 

Med najbolj veličastne spadajo Partenon, Propileje, tempelj 

Atene Nike in Erehtejon z znamenitim »portikom deklet«. Po 

želji si boste lahko ogledali tudi muzej Akropole. Izlet bomo 

zaključili z obiskom Plake, kjer bo na voljo nekaj prostega časa 

za nakupovanje, kosilo (ni vključeno v ceno) in doživetje 

glavnega mesta Grčije. Po prostem času se bomo skupaj 

odpravili do atenskega pristanišča Pirej in se vkrcali na ladjo Celestyal Crystal. Ladja bo izplula ob 20:00 uri.  

OPOMBA: VKLJUČENA VSTOPNINA NA AKROPOLO V VREDNOSTI 20 €! 
Vstopnina v muzej (10 €/os.) v ceno ni vključena in jo doplačate po želji. Izlet vključuje hojo po razgibanem terenu, zato 
ni primeren za goste, ki imajo težave pri hoji ali so na invalidskem vozičku. Izlet traja cca. 8h.  
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3. dan (22.08.2021): KUSADASI (TURČIJA) – VKLJUČEN IZLET: ANTIČNI EFEZ SKOZI HELENISTIČNO IN RIMSKO 
ZGODOVINO  

Ob 9. uri bo ladja pristala v turškem mestu Kusadasi. Kusadasi 

je letoviško mesto na turški obali ob Egejskem morju. Mesto je 

že 3000 let pred našim štetjem naselilo ljudstvo Leleges, kasneje 

pa so sem prišli tudi Eolci, Jonci, Lidijci, Perzijci in Makedonci 

Aleksandra Velikega. Mesto leži 90 km južno od Izmira, zaradi 

svoje geografske lege pa je najpomembnejša dejavnost turizem. 

V mestu si lahko ogledamo mošejo Kaleiçi Camii iz začetka 17. 

stoletja, plažo Ladies Beach, orientalsko pristanišče za karavane 

Öküz Mehmet Pasha, polotok ob koncu zaliva Guvercin Adası, 

kjer lahko obiščemo plaže in grad, še vedno pa najdemo tudi 

ena izmed treh vrat obzidja. Odpravite se lahko tudi v bližnji Kadıkalesi, kjer stoji beneški/bizantinski grad, ali se 

odpravite do gore Ida/Kaz Dagi in do znamenitega Efeza, ki velja za eno največjih in najbolj ohranjenih antičnih mest. 

Mi se bomo odpravili prav tja, na izlet do čudovitega Efeza, starodavnega mesta in sedaj arheološkega središča, ki so 

ga ustanovili Grki približno 2.000 let pr.n.št. Gre za enega najpomembnejših mest v regiji, ki je bilo posvečeno boginji 

Artemis, njen tempelj pa velja za enega izmed antičnih sedmih čudes sveta. Obiskali bomo javno tržnico Agora, teater, 

ki je bil zasnovan za 25.000 ljudi in se lahko pohvali z odlično akustiko. Ogledali si bomo starodavne kopeli, Hadrijanov 

tempelj, Celsusovo knjižnico, sholastične kopeli in Odeon. Do sedaj je bilo izkopanega le  13% tega neverjetnega 

arheološkega najdišča. Odkritja in dragocenosti so shranjene v muzeju Efeza v Selcuku. Po ogledu bo na voljo nekaj 

časa za nakupe, čakajo vas preproge, nakit, usnje in drugi spominki. Sledi povratek na ladjo. Kusadasi bomo zapustili 

ob 18. uri. 

Opomba: Izlet ni primeren za potnike, ki imajo težave z gibanjem ali so na invalidskem vozičku. 

4. dan (23.08.2021): RODOS (GRČIJA) – VKLJUČEN IZLET: AKROPOLA LINDOSA & VITEŠKA TRDNJAVA 

Ob 8. uri bomo pristali na grškem otoku Rodos. Rodos 
je največji med dvanajstimi otoki v otoški skupini grških 
otokov, imenovanih Dodekanez (12) v vzhodnem 
Egejskem morju. Otok je od turške obale oddaljen le 18 
kilometrov. Osrednji del otoka je gorat, manj poseljen 
ter obdan z borovci ter cipresami. Najbolj razvita 
ekonomska panoga na otoku je turizem. Otok je eden 
najatraktivnejših in najbolj obiskanih grških otokov. 

Ponuja številne naravne lepote kot je s soncem obsijano kristalno čisto morje, domačini pa so izredno gostoljubni. 
Poleg naravnih lepot se na otoku nahajajo številne znamenitosti antične Grčije. Na Rodosu je nekoč ponosno stal 
Rodoški kolos, kip grškega boga sonca Helija in eden od sedmih čudes antičnega sveta, ki ga je verjetno porušil 
uničujoč potres. Zgrajen je bil v čast zmage Rodosa nad Ciprom leta 280 pr.n.št. Otok so kasneje osvojili tudi malteški 
vitezi, o tem obdobju pričajo mnoge veličastne zgradbe iz tega obdobja. Naš izlet bomo pričeli v vasici Lindos, ki je 
približno 55 km oddaljena od mesta Rodos. Nad vasjo se na strmem skalnatem pobočju dviga Akropola Lindosa, 
zgrajena 300 pr.n.št, ki ponuja čudovite morske razglede. Očarali vas bodo mogočni grški stebri in dorski tempelj 
posvečen boginji Ateni.  V centru vasi se nahaja Cerkev Svete Marije Lindosa s freskami iz 15. stoletja.Po ogledu se 
bomo z avtobusom vrnili do mesta Rodos, se sprehodili po starem mestnem jedru čez glavna vrata D'Amboise in 
naprej po Viteški četrti, kjer se nahaja mogočen srednjeveški grad, palača Velikega mojstra (zunanji ogled). Malteški 
vitezi so namreč zajeli in ustanovili svoj sedež na Rodosu leta 1307 in ostali na otoku dve stoletji. Rodoška citadela, ki 
so ga zgradili, je eno izmed najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi, ki je bil leta 1988 vpisana na Unescov 
seznam svetovne dediščine. 
Ladja bo izplula ob 18. uri. 
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5. dan (24.08.2021): SANTORINI (GRČIJA) – SPREHOD: SPEKTAKULARNA VASICA OIA 

Ob 8. uri bomo pripluli na Santorini, otok zaljubljencev, ki leži na 
jugu Kikladskih otokov v Egejskem morju. Ob prihodu boste opazili, 
da je pravo nasprotje vsem drugim grškim otokom. Meri 76 
kvadratnih kilometrov. Otok je bil že večkrat izbran kot najbolj 
priljubljena destinacija v Evropi in kot najlepši vulkan na svetu, 
vasica Oia pa je bila že trikrat proglašena kot najlepša turistična 
vasica na svetu. Pravljična vasica Oia (izgovori se brez o-ja) velja za 
najlepši kotiček na otoku. Belo-modre hišice so ugnezdene v 
skalovje klifa, med ozkimi uličicami pa se skrivajo številni butiki in 
prodajalnice spominkov, oblačil in nakita. Na otoku prevladuje 

tipična kikladska arhitektura, za katero so značilne bele hišice z modro pobarvanimi okni, vrati in balkoni, bele cerkve 
z modrimi kupolami, zavite in stopničaste ulice, arkade ter hiše zgrajene ena na drugi. Idilična vasica Imerovigli leži na 
najvišji naseljeni točki, na robu kaldere. Do mesta Fira vodi od obale okrog 900 stopnic, do tja pa se lahko popeljete 
tudi z gondolo ali osedlate osla.  
Za čudovit dan na Santoriniju svetujemo sledeče: Zbor z našo vodnico na ladji in odhod do najlepše točke na otoku, 
vasice Oia. Iz pristanišče se bomo z gondolo odpeljali do mesta Fira, ki kraljuje nad pristaniščem, od tam pa s taksiji do 
Oia-e. Cena za taksi v eno smer znaša 25 EUR. Po prihodu se bomo skupaj opravili na kratek sprehod, ob tem pa vam 
bo vodnica podala informacije o otoku in vasici sami. Sledi prosti čas in samostojna vrnitev na ladjo.  
Ladja bo izplula ob 22. uri. 
OPOMBA: VKLJUČENA ENOSMERNA VOŽNJA Z GONDOLO DO MESTA FIRA!  
VOŽNJA S TAKSIJEM NI VKLJUČENA V CENO – CENA: cca. 25 EUR/taksi/smer  
 
6. dan (25.08.2021): LAVRIO/ATENE (GRČIJA) – IZKRCANJE IN DAN NA PLAŽI V PREDMESTJU ATEN, NA OBALI 
ANAVYSSOS – NOČITEV V HOTELU V ATENAH 

Ob 7. uri bomo pristali v drugem atenskem pristanišču, Lavrio. Po 
izkrcanju se bomo z avtobusom odpravili na čudovito plažo v 
predmestju Aten, kjer bomo preživeli sproščen dan in uživali v 
morskih radostih (izlet traja cca. 8h). 
Popoldan se bomo odpravili v že znani hotel v centru mesta Atene, 
kjer nas bo čakala večerja.  
 
 
 
 

 
7. dan (26.08.2021): ATENE (GRČIJA) – VKLJUČEN IZLET V PREROČIŠČE DELFI IN KOPANJE NA OBALI OB MESTECU 
ITEA 

Po prespani noči se bomo zjutraj odpeljali na izlet v slovito 
preročišče v Delfih, ki leži na pobočjih Parnasa, svete gore starih 
Grkov, in je od Aten oddaljen približno 160 km.  
Preročišče v Delfih je bilo center helenističnega sveta, številni miti 
in legende, med katerimi so nekateri starejši celo od antike, govorijo 
o tem kraju in pričajo o čaščenju božanstev. Po najpomembnejše 
prerokbe ali nasvete iz osebnih in uradnih razlogov so se Grki 
zatekali v glavno preročišče v Delfih, svetišče boga Apolona. 
Prerokbe so prejeli s pomočjo prerokinj. Te so po izročilu sedele na 
vrzeljo v tleh poleg templja in vdihovale izparevanje, ki je vrelo iz 
nje. Kasneje so ugotovili, da so prerokinje padale v trans zaradi 
etilena, ki se je nahajal v sopari, ki so jo vdihavale. Preročišče je bilo 

odprto približno 1.800 let dokler ga ni konec četrtega stoletja zaprl rimski cesar Teodozij I., ki je goreče podpiral 
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krščanstvo. Pred tem je Zevs ta kraj določil kot središče Zemlje, tako da je spustil dva orla na nasprotnih straneh Zemlje 
in srečala sta se prav v Delfih. Po ogledu preročišča se bomo odpravili proti mestecu Itea, kjer se bomo ustavili na eni 
od znamenitih plaž in bo na voljo nekaj časa za zadnji skok v morje na tem potovanju. Sledi povratek v hotel in večerja.  
 
8. dan (27.08.2021): ATENE (GRČIJA) - BENETKE (ITALIJA) – LJUBLJANA 
Zgodaj zjutraj nas bo avtobus odpeljal do letališča v Atenah, sledi vkrcanje na letalo in let proti Benetkam. Povratek v 
Ljubljano s prevoznikom GoOpti. 
 
PODATKI LETA: AEGEAN AIRLINES 
A3 670  27AUG 5 ATHVCE           0800 0920   
 

Let z letalsko družbo Aegean Airlines vključuje: 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 23kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)  
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list ali osebna izkaznica, dokumentacija v zvezi s COVID-19 pravilnikom letalske družbe in ladjarja (glej COVID-
19 smernice) - za vkrcanje na ladjo je potrebno predložiti negativno potrdilo RT-PCR testa, ki ni starejše od 72h, ne 
glede na to, ali je potnik ob vkrcanju polnomočno cepljen proti COVIDU-19 ali pa je bolezen prebolel v zadnjih 6 
mesecih. Svetujemo, da RT-PCR test opravite v četrtek, 19.08.2021. 
 
Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, ki krije tudi COVID zavarovanje 
 
Valute: 
- Grčija - Evro 
- Turčija – Turška Lira (1 EUR = cca. 10,17 TRY)  
*Za nakup spominkov sprejmejo tudi Evre.  

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (14.07.2021) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. 
Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


