
                                                                                                       

MULGIMAA ARENDUSKODA 
ÕPPEREIS KREEKASSE 23-27.JAANUAR 2023 
 

Kreeka on ja saab olla vaid unistustemaa. Kreeka 
mägistelt nõlvadelt on pärit maailma põnevaimad 
legendid, Kreeka arvututelt randadelt mõnusaimad 
puhkuseelamused ja vaatamisväärsuste nautimiselt 
mõtlemisainet andvad mälestused. Kõigele sellele 
annavad vürtsi kreeklaste sõbralikkus, külalislahkus, 
suhtlemisvalmidus, tähelepanelikkus ja 
filosofeerimisoskus.  Kreeklased armastavad oma 
maad ja kombeid, nad armastavad kreeka kööki ja 
head veini, nad armastavad puhata ja nad 
armastavad armastada. 

1.PÄEV 23.JAAN. LEND KREEKASSE 

Kell 06.40 - 08.10 ja 09.30– 13.15 lend Tallinn – 
Frankfurt – Ateena. 

Sõit Nafplioni suunas. Peatus imposantsel Korinthose 
kanalil. Väike ühine lihtne lõunapeatus  Korintose 
kanali tavernas. Jätkub sõit Sõit Nafplioni.  

Seminar hotellis. Õhtul ühine õhtusöök Nafplionis.  Ööbimine Park***hotellis kolmel järgneval ööl 
https://www.parknafplio.gr/. 

2.PÄEV  24.JAAN.  NAFPLION 

Hommikusöök. Saame tuttavaks Nafplioni linnaga. Soovi korral külastame Palamidese kindlust. Väike 
ekskursioon Nafplioni vanalinnas https://www.visitgreece.gr/mainland/peloponnese/nafplio/ 

Külastame kohalikku pikkade traditsioonidega autentset pastavalmistamisettevõtet, mis kasutab vaid 
kohalikku toorainet ja turustab kohalikke maitsetaimi, juustu, oliive ja muid produkte. 

Külastame väikest Karonise pereettevõtet, mis on spetsialiseerunud ouzo, likööride ja tsipuro tootmisele 
https://www.karonis.gr/history_en.html. Ekskurisoon ja degusteerimine. 

Võimalusel sõit Tolosse ja väike kohtumine kohaliku osavallavalitsuse esindajatega Tolos.  
https://www.tolo.gr/ 

Lõunasöök Nafplionis tavernas. Seminar. Õhtusöök Nafplionis tavernas.  

3.PÄEV 25.JAAN.  LIGURIO JA MÜKEENE 

Hommikusöök. Väljasõit Liguriosse. Külastame Xipoliase keraamikatehast Ligurios, kus  tutvustatakse autentse 
keraamika valmistamist ja käsitsi maalimist http://xipolias.gr/ . 

Jätkame sõitu Liguriosse ja külastame oliiviõli valmistamise tehast  MELAS OIL. Ekskursioon ja degusteerimine 
http://www.melasoil.gr/en/home.  

KREEKA 
Asukoht: Balkani poolsaar 
Pealinn:Ateena, ligikaudu 5 miljonit elanikku 
Rahvaarv: ligikaudu 12 miljonit inimest 
Pindala: 131 944 km2 
Riigikord: Kreeka on parlamentaarne vabariik, riigipea 
president 
Suuremad saared: Kreeta, Euboia, Kerkira, Kefalonia 
Saari kokku: 760, millest asustatuid 350 
Kõrgeim mägi:Olümpos 2917 m 

Õppereisi teema: kohalik ettevõtlus, 
kohalikud tooted, kohalik toit ja selle 
turundamine, koostöö ja võrgustikud. 



                                                                                                       

Sõit Mükeenesse ja ekskursioon Mükeenes.  Mükeene oli egeuse-mükeene kultuuri tähtsaimaid kantse. 
Mükeene võimsusest annavad tunnistust 3–10 m paksused kükloopilised müürid, mille kuni 40 tonni kaaluvad 
kiviplokid on millimeetri täpsusega paika pandud. Linna sissepääsu kaunistab Euroopa vanim 
monumentaalskulptuur – lõviväravad. Erinevad hauakambrid, millest kuulsamad on kuningas Atreuse ja 
Klytaimnestra oma. Hauapanuste väljapanek kohalikus muuseumis. 

Pealelõunal seminar.  Lõuna- ja õhtusöök Nafplionis. 

4.PÄEV 26.JAAN.   ATEENA 

Hommikusöök. Sõit Ateenasse. Jalgsiekskursioon pealinnas Ateenas: 1896. aastast pärit valgest marmorist 
ehitatud olümpiastaadion, Akropol, Ateena Parthenose ja Erecteioni karüatiidide templid. Külastame Akropoli. 
Soovi korral vana ja uus Agoraa. Zeusi templi varemed. Needuste mägi. Vanalinn Plaka imepisikeste 
kauplustega.  

Lõuasöök.  Vaba aeg Ateenas.  Ööbimine Astor hotellis****https://astorhotel.gr/. Õhtusöök Ateenas.  

5.PÄEV 27.JAAN.  LEND EESTISSE 

Hommikusöök. Tarnsfeer Ateena lennujaama orienteeruvalt kell 11.00 - 12.00. Lend Ateena – Frankfurt – 
Tallinn kell 14.20 – 16.20 ja 20.40 – 23.59 .  

Reisijate arv 10.  

Reisijuht Ester Laansalu 


