
 

Till Aten med Sjukvårdens Konstförening i  Helsingborg, 28/4 – 4/5 2009 
 

Denna resa till Aten ger en uppfattning om det mäktiga kulturarv som bygger upp det mesta 

av vår västerländska  föreställningsvärld. På resan kommer vi också att lära känna eller 

känna igen personer och gestalter från verklighet och myt!  

 
Tisdag 28/4 

Flyg med SAS från Köpenhamn 09.25, 

ankomst till Aten 13.35. Här möter buss och 

svensktalande guide som genast tar oss till 

den lilla staden Paianía, idag berömd för sitt 

Vorresmuseum. I den vackra trädgården finns 

Ian Vorres omfattande privata samling med 

gammal och modern konst. I denna härliga 

miljö serveras en lätt måltid bestående av 

typiska grekiska smårätter. Inkvarteringen blir 

på Hotel Dorian Inn i centrala Aten, 

www.dorianinnhotel.com. 

 

Onsdag 29/4 

Efter frukost väntar en spännande 

stadsrundtur. Akropolis med Akropolismuseet 

är måsten, liksom Olympiastadion 

”Kalimarmaro” med plats för 70 000 

åskådare. Det var här de första olympiska 

spelen i modern tid ägde rum år 1896. 

Namnet kommer av att hela stadion är byggd i 

finaste pendelimarmor. Det storslagna 

Syntagmatorget (Plateia Syntagmatos) är 

Atens hjärta och domineras av 

parlamentsbyggnaden. Framför Den okände 

soldatens grav sker den spektakulära 

vaktavlösningen med soldater med 

stenansikten klädda i sin traditionella uniform 

– kort kjol och puffskor. Vi passerar Zeus 

tempel och den välbevarade Hadrianusporten. 

Ett danskt brödrapar, Theophilus och 

Christian Hansen, står som arkitekter till 

Konstakademin, Nationalbiblioteket och 

Universitetet, som kan räknas till Atens mest 

imponerande byggnader i nyklassisk stil. Alla 

tre är  

inspirerade av stadens klassiska arkitektur och 

kan ge en föreställning om hur antikens 

byggnader en gång såg ut.  

 

Det bör finnas möjligt att få en glimt av Atens 

nya Ferraridesignade spårvagnar som dag och 

natt förbinder Atens centrum med stadens 

livliga riviera. Turen slutar vid 

Monastirakitorget och handelsgatan Athinas. 

Här finns massor av gatuförsäljare, 

stämningen är österländsk och luften 

genomsyras av en härlig kryddoft. Vi går 

igenom Varvakios marknad och äter lunch i 

det spännande Psirrikvarteret. (Frukost, 

Lunch.) 

 

 

 

 

 

  

Torsdag 30/4 

Idag går färden genom bördiga områden med 

bomulls- och tomatodlingar, apelsin- och 

olivlundar. Vid Livadia åker vi uppför 

Parnassosbergen till ”Jordens Navel” där vi 

får höra om oraklet som gav tvetydiga svar på 

alla frågor om framtiden.  Det är en storslagen 

upplevelse att möta Apollons helgedomar 

inramade av Parnassosbergen. Lunchen äter vi 

på en lokal restaurang. På tillbakavägen görs 

ett stopp i klippstaden Arahova, en av de 

trevligaste och mest måleriska bergsbyarna i 

Grekland. (Frukost, Lunch.) 

 



Fredag 1/5  

Första maj är en helgdag i 

Grekland då blomster-

bindning är en viktig 

tradition. Varför inte uppleva den fantastiska 

stämningen runt Akropolisklippan och vid 

Pnyxbacken, många har picknick här… 

(Frukost) 

 

Lördag 2/5 

Denna tur börjar med Korintkanalen, den 6 

km långa kanal som invigdes 1893 och 

förkortade sjövägen mellan Egeiska havet och 

Adriatiska havet med 200 sjömil (37 mil). Vi 

besöker det antika Korint och fortsätter till 

Mykene, Agamemnons hemort, som bjuder 

besökaren att gå in genom den berömda 

Lejonporten till det gamla palatset. Lunch äter 

vi på en lanttaverna i området innan vi 

fortsätter till Nauplion, Greklands första 

huvudstad.  

  

Tack vare de venetianskt inspirerade 1800-

talshusen är Naplion en av landets vackraste 

orter.  Den ligger vid stranden nedanför 

klippan med borgen Palamidi. Inte långt 

därifrån ligger den världsberömda amfiteatern 

i Epidauros, en mycket välbevarad 

anläggning. Här finns plats för 14 000 åhörare 

och akustiken lär aldrig ha överträffats. En 

viskning från scenen kan lätt höras ända upp 

till översta bänkraden. Från maj till september 

sätter man upp kända grekiska tragedier som 

Oidipus, Medea och Antigone. 
  
Vid Epidaurus finns också en kultplats för 

läkeguden Asklepios med den heliga ormen, 

en symbol som ju fortfarande används på  

apoteksrecept. (Frukost, Lunch.)  

 

Söndag 3/5 

Vi tar den nya, fina tunnelbanan till 

Syntagmastationen, där fynd från 

utgrävningarna har satts upp i en permanent 

utställning. Härifrån fortsätter vi till ett av 

Atens finaste museer, Benakimuseet. Till de 

vackraste föremålen hör bröllopsklänningar 

och högtidsdräkter samt ett mottagningsrum 

från mitten av 1700-talet från ett patricierhus i 

Kozani.  

 

På Nationalmuseet för arkeologi kan vi 

betrakta konst och andra föremål ända från 

yngre stenåldern (6000-talet f.Kr) till den 

romerska eran (första århundradena e.Kr.) 

Bland de finaste föremålen kan nämnas en 

underbar bronsstaty av Poseidon från ca 450 

f.Kr., som hittades i havet utanför ön Euboia. 

(Frukost.) 

 

Måndag 4/5 

Transfer till flygplatsen vid lunchtid. 

Flyget avgår från Aten 14.30 med ankomst till 

Köpenhamn 16.50. 

 

 

 

 

 

 

 



Pris:    10 750:- (del i dubbelrum) 

10 400:- (del i trippelrum)  

enkelrumstillägg:  2 200:-  

Avbeställningsskydd: 645:-  (Europeiskas avbeställningsskydd är 6% av resans pris). 

 

Priset inkluderar:  

- Resa med flyg (SAS) enligt ovan.  

- Inkvartering med 6 nätter på Dorian Inn Hotel*** (www.dorianinnhotel.com). 

- Frukost under hela resan. 

- Fyra luncher (dag 1, 2, 3 och 5). 

- Alla utflykter i programmet. 

- Svensktalande guide alla dagar med utflykter samt på transfer, stadsrundtur och på 

Benakimuseet och Nationalmuseet. 

- Inträde till Vorresmuseet, Akropolis och Akropolismuseet, Nationalmuseet, 

Benakimuseet, Delphi, Mykene och 

Epidaurus. 

- Alla lokala skatter och avgifter. 

- EU-moms 2,67%.  

 

Priset inkluderar inte: 

- Drycker till lunch. 

- Dricks till guide och chaufför. 

 

Priset är baserat på ett minimum av 25 

betalande.  

 

Anmälan görs till Elsa-Maria Wallberg, tfn. 042-26 21 54, från 2008-12-15 till 2009-01-08 

Faktura på anmälningsavgiften, 2 500:- per person, skickas av Tre K Travel AB. Slutbetalning 

är senast 2009-04-07. 

 

Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut cirka 2 veckor före avresa. 

 

Vid avbokning av resan mer än 60 dagar före avresa uttages en avgift på 800:- per person. 

Om avbokning sker 35–59 dagar före avresa blir kostnaden 50% av resans pris, 15–34 dagar 

före avresa 80% av resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. 

 

Reseförsäkring – kontrollera noga att du har fullgott reseskydd. Om du har en hemförsäkring 

med reseskydd kan du teckna en kompletterande reseförsäkring till priset av 235:- per person 

för sju dagar i Europa. För mer information om reseförsäkring hör med Tre K Travel AB eller 

gå in på www.europeiska.se. 

 

Vi reserverar oss för ändringar av program och pris p g a för oss idag okända händelser. 

 

Vill du ha ytterligare information om resan hör med Kerstin Lindström, Tre K Travel AB. 

 
 

Tre K Travel AB 
Klövervägen 7, 241 35 Eslöv   Tel. 0413–55 53 96, 070-591 70 50 

kerstin@treK-travel.se           www.treK-travel.se 

http://www.dorianinnhotel.com/
http://www.europeiska.se/
mailto:kerstin@treK-travel.se

