
 

      
                  

                v spolupráci s gréckou kresťanskou agentúrou organizuje biblickú cestu                                  

                                                       18.04.2020 – 25.04.2020                                                                         

  ! Po stopách apoštola Pavla v Grécku  ! 
          
        ATÉNY, KORINT, DELFY, METEORA, BEREA, FILIPY, TESALONIKY                                                   
                                                      
                                                                       P R O G R A M 

SOB, 18/4 – 1.deň:  ATÉNY -  Prílet 
Po prílete na medzinárodné letisko v Aténach “Eleftherios Venizelos” stretnutie skupiny s 
miestnym sprievodcom, transfer do hotela, prenocovanie v Aténach. 

NED, 19/4  – 2.deň:  ATÉNY – Prehliadka mesta – MARS´ HILL / Areopág / 
Ráno vystúpime na AKROPOLU a navštívime slávny Panthenon a Erechteion chrám. Potom 
prejdeme do okolia Mars Hill “AREOPÁG /Sk 17:22/, kde Pavol predniesol svoje kázanie a 
hovoril o “neznámom Bohu”.” Vtedy si zastal Pavel uprostred Areopágu a povedal: Mužovia 
Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo ako som chodil 
po meste a obzeral som vase svätyne, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na 
ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Teda toho, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, 
toho Vám ja zvestujem” Sk22:23. 
Pokračujeme v prehliadke ďalších pozoruhodností  mesta –  Panathenian štadión, CHrám Dia 
Olympského. Popoludni voľno.Podľa možnosti návšteva zhromaždenia v Aténach. 
Prenocovanie v Aténach. 

PON,20/4 – 3.deň: Staroveký KORINT 
Dopoludnia cestujeme do starovekého Korintu. Zastavíme sa pri Korintskom prieplave 
(Skutky 18:1-18 ), kde Pavol žil a pracoval, založil prosperujúcu cirkev a napísal dva zo 
svojich listov, ktoré sú súčasťou Nového zákona. 
Navštívime všetky miesta spojené s jeho službou: Agora, Apollonov chrám, Odeon, Bema a 
Gallio ( Skutky 18:12-17). Navštívime malé miestne archeologické múzeum. V Rimanoch 
16:23 sa Pavol zmieňuje o svojom priateľovi Erastovi, na mieste uvidíme o tom nápis. 
Po prehliadke návrat do Atén, voľný čas, prenocovanie v hoteli v Aténach. 

UTO, 21/4 – 4.deň: ATÉNY – DELFY - KALAMBAKA 
Odchod z Atén smerom k severnému Grécku. Prídeme do Delfy – považované za centrum 
starovekého sveta, ktorých prestíž sa rozšírila ďaleko za hranice Grécka. Navštívime svätyňu 
Apolla, pokladnicu Aténčanov a archeologické múzeum obsahujúce skvosty starovekej 
gréckej kultúry. Budeme počuť výklad toho, ako apoštol Pavol zvestuje evanjelium pohanom. 
Pokračujeme na ceste do mesta Kalambaka – prenocovanie v hoteli. 

STR, 22/4 – 5.deň: METEORA – BEREA - TESALONIKY 
Ráno navštívime veľkolepé kláštory Meteora postavené na vrchole obrovských sivých 
balvanov. Sú to ozajstné byzantské múzeá vystavujúce nádherné ikony a rukopisy zo 
14.storočia. Po návšteve pokračujeme do SOLÚNA. Na našej ceste sa zastavíme pri BEREI, 
kam prišiel Pavol a podľa jeho zvyku šiel do synagógy, kde bol príjemne prekvapený, keď 



zistil, že títo Židia boli “ušľachtilejší” než tí, ktorých stretol v Solúne. Tu uvidíme pamiatky 
pripomínajúce jeho kázania ( Skutky 17:10-11)  Prenocovanie v Tesalonikách. 

ŠTV, 23/4 – 6.deň: FILIPI – KAVALA – SOLÚN 
Návšteva Filippi, miesta, kde Pavol etabloval silnú cirkev. K tomuto zhromaždeniu neskôr 
poslal svoj list Filipskym ( Skutky 16:9-33 ) Uvidíme rieku, kde bola pokrstená LÝDIA, ruiny 
väzenia, v ktorom boli väznení Pavol a Silas, Agoru, baziliku z 5. a 6. storočia a divadlo. 
Po návšteve budeme naďalej v Kavale, navštívime starobylý prístav v Neapolis ( Sk.16:11) 
Prenocovanie v Solúne. 

PIA, 24/4 – 7.deň: TESALONIKY  
Prehliadka Solúna ( Skutky 17:1), kde Pavol išiel hneď do synagógy a tri soboty vysvetľoval 
proroctvá Starého zákona Židom a Grékom. Podľa knihy Skutkov uverilo veľké množstvo 
Grékov i popredných žien. ( Skutky 17:1-4)  Pôjdeme ďalej do horných starých mestských 
hradieb, uvidíme víťazný Galeriov oblúk a Rotundu. 
Prenocovanie v Tesalonikách 

SOB, 25/5 – 8.deň: ODLET z Tesaloník, návrat na Slovensko. 

CENA:  860.- Eur 

V cene je zahrnuté: 
- Letenka vrátane letiskových a palivových poplatkov 
- Ubytovanie na 8 dní a 7 nocí v 3* hoteli v dvojlôžkových izbách 

 3x v Aténach, 1x v Kalambake, 3x v Tesalonikách 
- Polpenzia 
- Transfer klimatizovaným autobusom počas celého pobytu 
- Vstupné poplatky do historických, archeologických pamiatok a múzeí 
- Služba profesionálneho gréckeho sprievodcu v kontexte s Bibliou 
- Služba kazateľa Vlada Žáka (zbor AC Otcov dom) s biblickým výkladom 
- Komplexné cestovné poistenie  

V cene nie je zahrnuté: 
- Doplatok za jednoposteľovú izbu  
- Dobrovoľné obslužné pre gréckeho sprievodcu a vodiča 

 
PRIHLÁŠKY: 
Našu biblickú cestu môžeme záväzne potvrdiť na základe menovite prihlásených účastníkov. 
Preto Vás prosíme, aby ste nám svoj záujem oznámili obratom, najneskôr do 30.novemra 
2019. Zálohová platba 50% 
Platobné údaje: Tatra banka 
IBAN SK44 1100 0000 0026 2175 2378 
Var.sym.042020 
Do poznámky uveďte svoje meno + Grécko 

KONTAKT: 
PhDr.Emília PLAVČANOVÁ, tel.:  +421 917 502 799 
Email:  plavcanova@gmail.com,  estertravelagency@gmail.com 
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