Královéhradecké diecézní centrum pro seniory
srdečně zve seniory a další zájemce
na zájezd roku 2015

na Krétu a do Athén
po stopách sv. Pavla a krás
Středomoří s bohatým programem
za účasti biskupa Josefa Kajneka
Termín: 29. 9. – 5. 10. 2015
Cena: 20.950,- Kč
Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2015!
V ceně je zahrnuto: letenky Praha – Athény – Heraklion, Heraklion – Athény, Athény – Praha, servisní a letištní
poplatky, 5x ubytování s all inclusive na Krétě, 1x ubytování s polopenzí v Athénách, všechny vstupy a výlety
v programu na Krétě, transfery z a na letiště na Krétě a v Athénách, průvodce, duchovní doprovod, cestovní
pojištění
V ceně není zahrnuto: vstupy a místní doprava v Athénách, fakultativní výlety
Pokyny k přihlášení: V případě zájmu o tento zájezd se hlaste na kontaktech Diecézního centra pro seniory
Hradec Králové (viz níže). Následně Vám bude zaslána přihláška s pokyny k úhradě zálohy ve výši 5.000,- Kč. Poté
budete zařazeni mezi účastníky. Doplatek zájezdu je nutné zaslat nejpozději 2 měsíce před odletem, tj. do 29. 7.
2015.
Kontakt – přihlášky (do 15. 6. 2015!): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové,
telefon: 495 063 661 nebo 737 215 328, email: dcs@bihk.cz. Doporučujeme všem zájemcům, aby nenechávali
přihlašování na poslední chvíli a hlásili se mnohem dříve než je uvedena uzávěrka! Těšíme se na setkání s Vámi!
Program:
29. 9. – Odlet z Prahy v 16:00 hodin přes Athény do Heraklionu, transfer do hotelu, ubytování.
30. 9. – Návštěva paláce Knossos – středisko minojské civilizace na severním pobřeží Kréty, v blízkosti hlavního
města Heraklion. Palác zabíral asi 10 000 m². Z mytologie je známý jako sídlo krále Minoa s pověstným labyrintem,
ve kterém na orientaci bylo třeba Ariadniny nitě. Vykopávky odhalily, že Knossos byl centrem náboženského
kultu.
Pokračování programu na další straně
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Přesun do Heraklionu, návštěva kostela Agios Titos – sv. Tita, který byl založen v 10. stol. Je pojmenován
po sv. Titovi, patronovi ostrova, který byl žákem sv. Pavla a prvním biskupem na Krétě. Kostel byl několikrát
rekonstruován, sloužil jako metropolitní katolický chrám, během turecké nadvlády přeměněn na mešitu.
V současnosti patří řecké ortodoxní církvi, uchovává vzácnou relikvii – lebku sv. Tita. Arcibiskupská katedrála řecké
ortodoxní církve Agios Minas, jedna z největších v Řecku. Návrat do hotelu, ubytování, odpočinek na pláži.
1. 10. – Celodenní program v jižní části Kréty. Gortys, nejrozsáhlejší archeologický areál na Krétě, v němž je
částečně zachovalá bazilika sv. Tita ze 6. stol. V římské době byl Gortys hlavním městem ostrova. Festos druhý
nejzachovalejší minojský palác, nacházející se uprostřed Mesarské nížiny. Vydáte se po stopách sv. Pavla, který
musel kvůli hurikánu nečekaně přistát na Krétě, když se plavil z Jeruzaléma do Říma. Loď měla kotvit v "Dobrém
Přístavu" (dnes malá vesnice Kales Lime) pravděpodobně po dobu tří týdnů. V současnosti je zde postavena bílá
kaple, připomínající příchod sv. Pavla na Krétu. Nachází se na vrcholku kopce s výhledem na záliv, postavená na
místě bývalého kostela. Pár metrů na západ od kostela je jeskyně s křížem, kde sv. Pavel pobýval. (Z hotelu si
můžete vzít obědové balíčky – sendviče apod.) Večer návrat do hotelu.
2. 10. – Ráno transfer do vesničky Rogdia. Přibližně dvouhodinovou procházkou se dostanete k ženskému klášteru
Savathianon. Nachází na velmi příjemném místě plném stromů a různých rostlin, na jehož vrcholu se Vám
naskytne nádherný výhled na pobřeží severní Kréty. Kostely Panagia a Agios Antonios, jehož velká část byla
postavena v jeskyni. V areálu se nachází malý most spojující hlavní část kláštera s kostelem Agios Antonios. Návrat
do hotelu, odpočinek na pláži.
3. 10. – Odpočinek na pláži.
4. 10. – Po snídani transfer na letiště a odlet do hlavního města Řecka Athén. Město bylo vystavěno kolem
Akropole, která je největší dominantou města. Uvidíte nejzajímavější archeologické památky: Agora – centrum
antických Athén, chrám Dia Olympského, chrám Athény Niké, Partheon, Dionýsovo divadlo a také Aeropág, kde se
před téměř 2 000 lety Athéňanům přimlouval i sv. Pavel. Večerní procházka k Athénské Akademii, univerzitě
a Řeckému parlamentu s výměnou čestné stráže.
5. 10. – Po snídani procházka romantickou čtvrtí Plaka. Už v byzantských dobách byla centrem všedního života
Athéňanů. Jde tedy o nejstarší čtvrť ve městě, v současnosti je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Athénach.
Úzké uličky lemované obchody a tavernami zde vytvářejí neopakovatelnou atmosféru. Kolem oběda transfer na
letiště, odlet do Prahy. Přílet v 16:30 hod.
Vaše ubytování na Krétě: Hotel Marilena, Ammoudara: 3* hotel se nachází v letovisku Ammoudara, je vzdálen
přibližně 70 m od pláže a 7 km od Heraklionu, před hotelem se nachází autobusová zastávka. Stravování formou
all inclusive. Vkusně zařízený hotel s bazénem s mořskou vodou, nákupní možnosti a taverny se nacházejí hned
vedle hotelu. Lehátka na pláži za poplatek (cca 5,- EUR), pláž čistá s pozvolným vstupem do moře. Pokoje
s klimatizací, lednicí, TV a fénem.
Pozn. Součástí programu je každodenní mše sv. Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven
dle aktuální situace.
Kontakt – přihlášky (do 15. 6. 2015!): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové,
telefon: 495 063 661 nebo 737 215 328, email: dcs@bihk.cz
Doporučujeme všem zájemcům, aby nenechávali přihlašování na poslední chvíli a hlásili se mnohem dříve než je
uvedena uzávěrka! Těšíme se na setkání s Vámi!
Chcete zájezd objednat a darovat svým blízkým? Kontaktujte nás ohledně dárkového certifikátu.

2

