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Ny resa till Antikens Aten! Ta med dina barnbarn till en av Europas mest  
populära storstäder, fullpackad med spännande historia, imponerande  
sevärdheter, mysig shopping och en härlig orientalisk atmosfär! 
Tillsammans med vår populära reseledare Peter Wik kommer vi att upp-
täcka Aten på ett alldeles speciellt sätt. Tack vare de Olympiska spelen som 
arrangerades 2004 har hela staden lyfts och fått en rejäl uppfräschning av 
gator och torg. Vi bor i mysiga stadsdelen Plaka med sina vindlande grän-
der strax nedanför det vackert upplysta Akropolis. Vi kommer att lära oss 
mer om den grekiska mytologin, gå på det nya fina Akropolismuséet, 
besöka Agora där världens första demokrati grundades, åka bergbana upp 
till Atens högsta punkt Lykabettosberget och shoppa i de fashionabla stads-
delarna Syntagma och Kolonaki. Vi kommer också att arrangera vårt allde-
les egna ”mini OS” efter att ha besökt den gamla Olympiastadion och 
njuta av den läckra grekisk maten som souvlaki, moussaka, tzatsiki och to-
mat- & fetaostsallad! Vi avslutar resan med avskedsmiddag i Atens livliga och 
härliga yachthamn. 
Kort sagt blir det innehållsrika dagar med nya fina minnen och vänner!  
Som vanligt följer en representant från M-magasin med och tar hand om oss! 
 

Dag 1, måndag 28 februari: 
Stockholm – Köpenhamn - Aten 
Vi träffas på Arlanda för att checka in och flyga via Köpenhamn till Aten där vi landar kl 12.55. Vi-
dare med buss till centrala Aten där Peter Wik kommer att berätta lite mer om vad vi ser på vägen 
och vad vi ska uppleva under de kommande dagarna. Med över fyra miljoner invånare är Aten 



Greklands huvudstad belägen på halvön Attika nära Eginabukten vid Egeiska havet. Staden om-
ges av berg som täcker hela Attikaslätten och har till och med fortsatt växa på andra sidan bergen. 
Vi når centrala Aten och vårt hotell som ligger mitt i den mysiga stadsdelen Plaka, Atens histo-
riska hjärta. Vi checkar in på 4* Airotel Parthenon och får tid att packa upp och vila en stund.  
Därefter träffas vi för en kortare promenad för att lära känna vår närmaste omgivning och komma 
i rätt stämning. Plakas vindlande smågator är bilfria och fulla med tavernor, restauranger och 
souvenirbutiker. Atens historia är påtaglig var vi än går och Peter berättar om spännande händel-
ser under promenaden. Det romerska Aten blomstrade på 100-talet e Kr under kejsar Hadrianus 
och Herodes Atticus. Då byggdes Hadrianus triumfbåge och Olympiska Zeus-templet sydöst 
om Akropolis samt Herodes Atticus-teatern på Akropolis södra sluttning. Under vår promenad ska 
vi se Hadrianus triumfbåge och resterna av Zeus-templet. Här finns också Melina Mercouri sta-
tyn efter den kända grekiska skådespelaren och politikern. Därefter stannar vi för en fika på ett 
kafé längs Makrigianigatan inte långt från hotellet.  
På kvällen träffas vi åter för att gå och äta middag tillsammans på en trevlig restaurang i Plaka. 
Efter middagen promenerar vi för att se den vackert upplysta Akropolisklippan innan vi ram-
lar i säng fulla av nya intryck. Middag ingår. 

 
 

Dag 2, tisdag 1 mars: 
Aten 
Frukost på hotellet. Under dagens utflykt ska vi utforska Akropolisklippan tillsammans. Vi får en 
guidad rundtur på den vita kalkstensklippan som är 350 meter lång, 170 m bred och ligger 150 
meter över havet. De flesta grekiska städer har ett Akropolis men Atens Akropolis räknas till ett av 
de viktigaste monumenten i världen. Innan vi går upp på klippan sätter vi oss under ett olivträd 
och får veta lite mer om den spännande grekiska mytologin som skildrar vardagen kring Medelha-
vet från Antiken 3.000 före Kristus och fram till 500 efter Kristus. Vi lär oss om olika gudar, mons-
ter, hjältar och underverk. Akropolisklippan har haft en väldigt central roll i historien. Från början 
fanns inga tempel på klippan utan enbart en åtta meter hög försvarsmur. Under tiden 450 - 330 
före Kristus byggde man flera tempel uppe på Akropolis, bland annat Parthenon, Erechtheion 
och Nikes tempel. Parthenon är tillägnat gudinnan Athena och här finns vacker klassisk grekisk 
konst att titta på. I Erechtheion templet stred, enligt myten, Athena och Poseidon om att få be-
skydda staden. De flesta byggnaderna uppe på Akropolis är byggda i marmor. Efter besöket på 
Akropolisklippan ska vi bege oss till Agora som ligger strax nedanför Akropolis. Vi äter lunch till-
sammans på en trevlig restaurang i Monastiraki. Det blir souvlaki som är de mycket populära 
grekiska grillspetten med kött och ibland grönsaker som grillas och serveras med pitabröd och 
tzatsiki. Monastirakitorget är fullt med kaféer, restauranger och sju hektiska basargator att ut-
forska senare under eftermiddagen. Agora var en stor marknadsplats en gång i tiden och det var 
här som världens första demokrati grundades. Vi ser de kända krukskärvorna med inristade namn 
som man använde när man röstade. Vi flanerar på samma plats som filosoferna Platon och Aristo-
teles gjorde. Här ligger också Hefaistotemplet, ett av Greklands bäst bevarade tempel.  
Sen eftermiddag och kväll på egen hand eller tillsammans med nya vänner. Frukost & lunch ingår.  



 
 
 
Dag 3, onsdag 2 mars: 
Aten 
Frukost på hotellet varefter vi ska ut på nya äventyr. Idag besöker vi det nya Akropolismuséet 
som ritades av Bernard Tschumi och invigdes i juni 2009. Det ligger på Akropolisklippans sluttning 
i det historiska området Makryianni. Det arkeologiska muséet rymmer en stor del av de skulptu-
rer som funnits på klippberget, bland annat sådana som dekorerat Parthenontemplet. Den översta 
våningen i museet, Parthenon Gallery, erbjuder en fantastisk panoramautsikt över Akropolis och 
det moderna Aten. I muséet kommer vi att få olika uppdrag att lösa och på så sätt lära oss mer 
om de spännande föremålen som finns där.  
När vi tittat klart ska vi bege oss vidare med tunnelbanan några stationer till det moderna Atens 
centrala punkt, Syntagmatorget. Här ligger det pampiga Hotel Grande Bretagne och det gre-
kiska parlamentet som från början var Greklands kungliga slott. Parlamentet vaktas av de be-
römda Evzonerna och har vi tur kanske vi får se vaktavlösningen. På gågatan mellan Athinas och 
Syntagma ligger alla stora kedjor för kläder och skor. Vidare till Atens rikaste kvarter, Kolonaki, 
där man kan se välklädda Atenbor med shoppingkassar från modeboutiqerna i området.  
Tid på egen hand att äta lunch på någon av de trevliga restaurangerna.  
På eftermiddagen ska vi ta bergbanan upp på Lykabettos berget som är Atens högsta punkt på 
273 meter över havet. De som har spring i benen kan promenera med Peter upp på berget vilket 
tar cirka 15-20 minuter på slingriga stigar. Från toppen har vi en fantastisk panoramautsikt över 
hela Aten. Här ligger Agios Giorgios kapellet som är tillägnat Sankt Göran och är byggt på 1800-
talet. Här finns även ett kafé för den som vill sitta ner ett tag. Namnet Lykavittos betyder "vargar-
nas berg”, och härstammar från antiken då kullen var omgiven av landsbygd och slänten med pin-
jeträd beboddes av vargar. Idag är vargarna borta men skogen av pinjeträd är kvar och sprider en 
tung doft. Promenad ner från berget och åter till hotellet under sen eftermiddag. 
På kvällen träffas vi igen för att gå och äta middag tillsammans i mysiga Plaka. Allt i kvarteret 
stänger sent så det går bra att titta runt lite i butikerna innan läggdags.  
Frukost och middag ingår. 

 



Dag 4, torsdag 3 mars: 
Aten 
Frukost på hotellet. Idag ska vi bege oss till Panatenska stadion, den gamla Olympiastadion 
mitt i Aten. Den ursprungliga stadion byggdes på 330-talet före Kristus som en tävlingsplats för de 
panatenska tävlingarna. Under 100-talet rustades stadion upp och fick sittplatser i marmor. De 
olympiska grenar man tävlade i då skiljer sig väldigt mycket från dagens. Band annat tävlade man 
i ljudstyrka för trumpetare och tvekamp där allt var tillåtet; bitas, klösas och sticka fingrarna i mot-
ståndarens ögon. Men man hade också några av dagens grenar som brottning, boxning och diskus 
på programmet. Stadion vi ser idag är en replika av den ursprungliga stadion som byggdes till de 
första olympiska spelen som hölls 1896. Under de Olympiska spelen i Aten 2004 använde man 
den panatenska stadion till bågskyttetävlingarna och målgången av maratonloppet.  
Vi får en guidad rundvisning i Olympiastadion varefter vi ska bege oss till en närliggande park för 
att ha vårt alldeles egna OS! Kanske slår du mormor eller farmor i kulstötning? Alla får medalj! 
När vi tävlat färdigt är det fri tid att göra det man vill. Shopping, sightseeing eller bara mysa på ett 
kafé och njuta av den grekiska atmosfären. De som vill gå med Peter och se mer kultur är väl-
komna att göra det.  
På kvällen träffas vi igen för att åka till Atens yachthamn och äta avskedsmiddag på en trevlig 
restaurang med utsikt över vattnet. Bekväm busstransfer t&r.  
Frukost och middag ingår. 

 
   

Dag 5, fredag 4 mars: 
Aten – Köpenhamn - Stockholm 
Frukost på hotellet och utcheckning. Under förmiddagen hinner man med en promenad i vårt my-
siga kvarter för att njuta av den majestätiska Akropolisklippan. Bussavgång till flygplatsen kl 11.00 
för vårt flyg hem som avgår kl 13.45 från Aten. Flyg via Köpenhamn till Stockholm där vi landar  
kl.18.25.  Frukost ingår.  
 
 
Hotellet  
Airotel Parthenon 4* 
Makri 6, Athina 117 42, Grekland, Tel: +30 21 0923 4594 www.airotel.gr/en 
 
 
Pris per person: 
Del i dubbelrum vuxen, prenumerant      SEK  17.895 
Del i dubbelrum vuxen, icke prenumerant      SEK  18.895 
Barn tom 15 år i delat dubbelrum       SEK  15.595 
Barn tom 15 år i extrasäng (i trebäddsrum)      SEK  13.695 

 
I priserna ingår: 

• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass Stockholm Arlanda – Köpenhamn - Aten t&r. 
För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

http://www.airotel.gr/en


• 4 nätter i delat rum på Airotel Parthenon 4* inkl frukostbuffé 
• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer 
• 4 frukost, 1 lunch och 3 middagar exkl dryck 
• Peter Wik som reseledare  
• Representant från M-magasin  

 
Ingår ej: 

• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks 
 
 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 25 deltagare med dagens valutakurser (27/4-21). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle. Vid avbokning efter 
detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avbokningskostnad. 
Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura. 
Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning 
av slutsumman måste erläggas.  
 

Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder 
från resor till Grekland, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot 
höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att 
du har ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring 
under själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha 
olika regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 
på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver 
via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post:  info@relasian.com    
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