
AWER TOUR s. r. o. 
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297 

Mobil: 731 626 506  e-mail:info@awertour.cz 
------------------------------------------------------------------- 

 
Vás zve na poutní zájezd  

 

ŘECKO 
po stopách sv. Pavla, sv. Ondřeje  

a sv. Cyrila a Metoděje 
 
 
Egejská fáze činnosti sv. Pavla mapuje část druhé a třetí misijní 
cesty apoštola národů na evropský kontinent. Pokrývá časová úsek 
r. 49-60 n. l. V této době sv. Pavel napsal většinu svých listů, které 
poskytují obraz o jeho neúnavném šíření křesťanství v pohanských 
krajích.  
Návštěvník se víc obeznámí nejen s osobností sv. Pavla, ale i 
s širokým kulturně historickým spektrem navštívené oblasti a 
navštíví místa spojená s misijním působením svatých Cyrila a 
Metoděje. 
 

Termín:  2. 5. – 9. 5. 2023 
 
Cena:  32 200 Kč   
 
Doprava: letecky 
 
Průvodce: Tomáš Torkoš 
 

 

 
 
 
 



Cena zahrnuje:  
- autobusovou dopravu na letiště do Vídně a zpět (zabezpečena od 
40 osob), letenky se všemi poplatky (Vídeň - Thesaloniki, Atény – 
Vídeň) 
- autobusová doprava podle programu 
- 7x hotelové ubytování se snídaněmi a večeřemi 
- průvodce 
- pojištění CK proti úpadku 
 

Cena nezahrnuje:   
- cestovní pojištění (nutné sjednat si individuálně), musí zahrnovat 
léčebné výlohy spojené 
  s onemocněním Covid-19, doporučujeme pojistit si i storno zájezdu 
pro případ onemocnění před  
  nástupem na zájezd 
- vstupy do památek (cca 70,- Euro) 
 
Upozorňujeme: 
Vstup do Řecka se řídí aktuálně platnými protiepidemickými opatře-
ními, která jsou zveřejněna na webových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí: MZV – ROZCESTNÍK – ŘECKO 
Upozorňujeme, že výše uvedená cena se může změnit s ohledem 
na vývoj ceny pohonných hmot a služeb v Řecku! 

 
RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDU: 
 
1. den: v ranních hodinách odjezd autobusem z Hustopečí 
nad Bečvou a Hranic do Vídně s následným odletem do 
Thessaloniki. Ubytování, večeře a nocleh. 
 
2. den: snídaně, prohlídka města. Návštěva kostela sv. Cyrila 
a Metoděje. Večeře a nocleh. 
 
3. den: snídaně, odjezd do Kavaly, starého přístavního města, 
kde vystoupil sv. Pavel na evropskou pevninu při své druhé 
apoštolské cestě, prohlídka města. Přesun do Filip, návštěva 
archeologického areálu, místa působení a věznění sv. Pavla. 
Návrat na ubytování, večeře a nocleh. 



4. den: snídaně, odjezd do údolí Thembi, Meteory – prohlídka 
klášterů Metamorfosis a Varlány. Transfer na ubytování v okolí 
Atén. Ubytování, večeře a nocleh. 
 
5. den: snídaně, odjezd do Atén, celodenní prohlídka města. 
Večeře a nocleh. 
 
6. den: snídaně, odjezd do Korintu, prohlídka archeologického 
areálu – působiště sv. Pavla. Návštěva měst Epidaurus a 
Mykény – prohlídka archeologických areálů. Večeře a nocleh. 
 
7. den. snídaně, odjezd do Patrasu, prohlídka města. 
Návštěva kostela Sv. Ondřeje (místo umučení a hrobu sv. 
Ondřeje). Návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
 
8. den: snídaně, odjezd na letiště do Atén s následným 
doletem do Vídně. Po příletu následuje odjezd do Hranic a 
Hustopečí nad Bečvou. 
 
 
 
 

Průvodce si vyhrazuje změnu programu dle aktuální situace. 
 
 

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně 
poutní zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, 

která je pojištěna proti úpadku u Union pojišťovny a.s. v Bratislavě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


