
 

Seniorilääkärien matka  

PELOPONNESOKSELLE JA ATEENAAN 7. – 14.10.2022 

   
Lähde kanssamme tutustumaan ainutlaatuiseen antiikin Kreikkaan. Välimeri, hehkuvan sininen taivas, 

lämmin ilmasto sekä lukemattomat muistomerkit Kreikan suuruuden ajoilta luovat mielikuvan 

kadonneesta kulttuurista. Vaikuttaviksi muistomerkeiksi ovat jääneet valkoiset marmoripylväät, 

temppelien rauniot ja amfiteatterit. Peloponnesoksen niemimaalla sijaitsee Olympian kaupunki, jossa 

pidettiin ensimmäiset olympialaiset. Tutustumme myös legendaariseen Delphiin, joka on tunnettu sekä 

jylhän kauniista raunioistaan että mystisestä oraakkelistaan. 

Toinen kohteemme on Athene-jumalattaren tarunhohtoinen Ateena, ja sen kuuluisin nähtävyys 

Akropolilla kohoava Parthenonin temppeli, suurin Kreikassa koskaan kokonaan marmorista rakennettu 

doorilaistemppeli. Vierailemme myös Kreikan entisessä maailmannavassa Delfissä. Tervetuloa mukaan 

matkalle historiallisten tapahtumien syntysijoille!  

 

Alustava matkaohjelma: 

 

7.10. perjantai  Korintin kanava 

 Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 

Klo 13.00 Aegean Airlinesin reittilento Helsingistä Ateenaan. 

Klo 16.35 Saavumme Ateenan lentokentälle, jossa suomenkielinen paikallisopas on meitä vastassa. 

Lähdemme bussilla kohti Peloponnesosta. Noin tunnin ajomatkan jälkeen teemme pienen 

pysähdyksen Korintin kanavalla. Jatkamme hotelliin, majoittuminen ja illallinen 

hotellissa.  

  

  
 HOTELLI KING SARON **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee Isthmiassa meren rannalla ja hotellilla on mm. oma yksityinen ranta ja 

ulkouima-allas. Tästä kukkien ja puiden ympäröimästä hotellista on hyvät näkymät 

Saronin lahdelle. Huoneissa on mm. ilmastointi, satelliitti-tv, puhelin, parveke, ilmainen 

wifi ja mukavuudet. Hotellissa on ravintola sekä aulabaari sekä monia aktiviteetteja.  

 https://hotel-king-saron-isthmia.h-rez.com/index_fi.htm 

 

8.10. lauantai   Epidaurus, oliivitila ja Nafplion 

 Aamiainen hotellissa. Tänään teemme puolen päivän retken Epidaurukseen, jossa vie- 

railemme maailmankuulussa Epidauruksen antiikin aikaisessa teatterissa. Se on kuuluisa 

hämmästyttävästä akustiikastaan. Epidauruksen jälkeen tutustumme läheisessä Lygourion 

kylässä sijaitsevaan luomuoliivitilaan, joka tuottaa lukuisia palkintoja voittaneita 

oliivituotteita kuten oliiviöljyä, oliivitahnaa sekä luomukosmetiikkaa. Käymme 

oliivilehdossa, oliivipuristamossa sekä pullottamossa ja lopuksi maistelemme tilan 

tuotteita. Matkamme jatkuu Kreikan entiseen pääkaupunkiin, hurmaavaan Nafplioon, 

jossa nautimme tavernalounaan ihastuttavassa vanhassa kaupungissa. Täällä jää myös 

aikaa tehdä ostoksia elämää kuhisevan vanhan kaupungin lukuisissa pikkuputiikeissa 

ennen paluumatkaa takaisin hotelliin. Illallinen hotellin noutopöydästä.  

 



 

   
 

9.10. sunnuntai   Apostoli Paavalin jalanjäljillä ja Nemean viinitila 

Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme Antiikin Korintin arkeologiseen alueeseen, jossa 

mm. apostoli Paavali aikoinaan saarnasi lähes kahden vuoden ajan ja myöhemmin kirjoitti 

Raamatun korinttilaiskirjeet. Päivän lopuksi vierailemme viinitilalla Nemeassa, joka on 

yksi Kreikan parhaimmista viininviljelyalueista. Tutustumme tilalla viinin valmistukseen 

sekä maistelemme tilan viinejä. Illallinen hotellin noutopöydästä. 

 

10.10. maanantai   Olympia 

Aamiainen. Halukkailla on mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle kokopäiväretkelle 

Olympiaan, antiikin olympiakisojen synnyinpaikkaan. Arkeologisella alueella tutustumme 

mm. Zeuksen ja Heran temppeleihin, stadioniin ja keisari Neron taloon. Tunnelma on 

kiehtova, sillä marmoriseinien takaa tuntuvat vielä kaikuvan ensimmäisten olympialaisten 

kannustushuudot. Olympian museossa tehtävän kierroksen aikana näemme mm. 

Praksitelen mestarillisen Hermes-patsaan ja suuren pronssitöiden kokoelman. Nautimme 

myös lounaan Olympiassa. Hotelliin palaamme alkuillasta. Retken hinta 110 €/hlö min 15 

lähtijää.  

 

Illallinen hotellissa.  

 

11.10. tiistai  Vapaa päivä 

Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä. Nyt on hyvää aikaa nauttia hotellin palveluista ja 

pulahtaa vaikkapa uimaan Välimereen. Illallinen hotellissa. 

 

12.10. keskiviikko  Ateenaan 

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme kohti 

Ateenaa, jonne on matkaa n. 100 km. Bussikierroksen aikana tutuksi tulevat Ateenan 

keskustan tärkeimmät nähtävyydet. Tutustumme Akropolis-museoon. Sieltä näemme 

vaikuttavan Akropolis-kukkulan, mutta emme lähde kuitenkaan nousemaan liukkaita 

marmoreita pitkin kukkulalle. Nautimme kevyen lounaan vanhassa kaupungissa.  

 

Lounaan jälkeen majoitumme hotelliin. Oppaamme näyttää vielä hotellin lähiympäristöä 

kävellen ja vinkkaa mukavia ruokapaikkoja. Ilta vapaata.  

  

 
 HOTELLI ROYAL OLYMPIC ***** (paikallinen luokitus) 

Hyvä tasoinen hotelli sijaitsee aivan Zeus Olympoksen temppeliä vastapäätä lyhyen 

kävelymatkan päässä Akropolista. Hotellissa on ulkouima-allas sekä kuntokeskus, 

kattokerroksessa Ioannis-ravintola, josta on panoraamanäkymät Akropolille ja Lycabettus-

kukkulalle. Tyylikkäissä huoneissa on mm. ilmastointi, minibaari, hiustenkuivaaja, 

satelliitti-tv ja mukavuudet. https://royal-olympic-hotel-athens.hotel-ds.com/en/ 

 

13.10. torstai   Delfi 

Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme kokopäiväretkelle Delfiin. Ajamme Parnassos-

vuoren rinteitä kohti kreikkalaisten maailmannapaa. Delfi oli tunnettu kaikkiin kysymyksiin 

vastauksen antavasta oraakkelistaan. Arkeologisella alueella näemme Apollonin temppelin 

rauniot, teatterin ja ateenalaisten aarrekammion. Museossa on nähtävissä ainutlaatuinen 



 

helleenisen taiteen kokoelma ja kuuluisin työ Vaunujen ajaja-patsas. Nautimme lounaan 

Delfissä. Päivän anti on upeita vuoristomaisemia ja historiaa. Palaamme Ateenaan 

alkuillasta n. klo 18.30.  

 

14.10. perjantai  Kotiin 

 Varhainen aamiainen ja huoneiden luovutus. 

Klo 06.00 Lähtö lentokentälle. Lähtöselvitys. 

Klo 08.25 Lähtö Aegean Airlinesin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 12.10. 

 

  *************** 

 

Hinta: min 30 lähtijää  min 25 lähtijää 

 1.550 €/henkilö H2:ssa  1.598 €/henkilö H2:ssa 

  

min 20 lähtijää   

 1.685 €/henkilö H2:ssa   

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 377 € 

 
Hintaan sisältyy: 

- Aegean Airlinesin reittilennot turistiluokassa 

- yksi ruumaan menevä matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 

- verot ja viranomaismaksut 

- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 

- viiden yön majoitus King Saron- hotellissa 

- kahden yön majoitus Ateenassa Royal Olympic- hotellissa 

- viisi puolihoitoillallista hotellissa King Saron-hotellissa 

- juomapaketti puolihoitoillallisilla King Saron-hotellissa (valko- sekä punaviiniä, virvoitusjuomia, 

pullotettua vettä)  

- kevyt lounas Ateenassa ruokajuomana vesi 

- lounas Delfin retkellä ruokajuomana vesi 

- maistajaiset oliivitilalla ja viinitilalla 

- ohjelman mukaiset retket ja sisäänpääsymaksut kohteisiin 

- suomenkielisen oppaan palvelut alkaen ja päättyen Ateenan lentokentälle 

- paikallisoppaan palvelut tarvittaessa 

- kuulokkeet kohteissa tarvittaessa 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- lisämaksullinen retki Olympiaan, hinta 110 €/hlö sis. lounaan, min 15 lähtijää 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 

- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme viranomaismääräyksiä sekä 

terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme maskin ja käsidesin käyttöä.  HUOM. Matka toteutetaan matkustusrajoitusten 

salliessa.     
   
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka 
ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, 
joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 
kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan 
lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden 
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.    

 
 

    

  ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~    
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