VAK-STUDIEREIS ‘IN DE VOETSTAPPEN VAN PAULUS IN GRIEKENLAND’
16-24 OKTOBER 2020

Overweldigend Griekenland
In 2010 en 2013 heeft de VAK twee studiereizen georganiseerd in de voetstappen
van Paulus in Turkije. Deze keer vervolgen we de voetstappen van Paulus in Griekenland. We bezoeken plaatsen die ook door de apostel Paulus bezocht zijn, zoals
Philippi en Athene, maar we maken tevens kennis met de klassieke Griekse culturen, zoals Mycene, Delphi en Olympia, alsmede de Byzantijnse en Grieks-orthodoxe cultuur, zoals de Meteora-kloosters en Mystra. Veel van deze eeuwenoude plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst. Ga mee en ontdek een overweldigend Griekenland!

Overnachtingen
Thessaloniki
Famissi
Arachova
Olympia
Tolo
Athene

2 nachten
1 nacht
1 nacht
1 nacht
2 nachten
2 nachten

Hotel Sun Beach
Hotel Kosta
Anemolia Mountain Resort
Hotel Neda
Hotel Tolo
Hotel Crystal City

Dag tot dag programma
vrijdag 16 oktober 2020: Amsterdam – Thessaloniki (dag 1)
Met Lufthansa vliegen we naar Thessaloniki. Na aankomst maken we kennis met
de stad met een bezoek aan de St. Demetrios kathedraal. Daarna transfer naar hotel. Diner en overnachting in Thessaloniki.
zaterdag 17 oktober 2020: Amfipolis – Kavala – Philippi (dag 2, 330 km.)
Vandaag gaan we eerst naar Kavala, het Neapolis in Paulus’ tijd. Onderweg maken we een stop in Amfipolis, waar we het archeologisch museum bezoeken. In
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Kavala maken we een stadswandeling.
We bezien het Paulusmonument, het
aquaduct en de hoger gelegen oude stad
Panagia. Na de lunch rijden we naar de
archeologische site van Philippi. Tevens
brengen we een bezoek aan de gevangenis van Paulus en aan doopplaats van de
purperverkoopster Lydia en de aan haar
gewijde kerk. We rijden terug naar Thessaloniki voor diner en overnachting.
zondag 18 oktober 2020: Thessaloniki – Veroia - Vergina – Kalambaka
(dag 3, 175 km.)
Na een bezoek aan het Museum
van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki reizen we door de vlakte
van Macedonië naar Veroia, het
antieke Berea. Het monument ‘het
apostel Paulus altaar’ gedenkt de
plek waar Paulus predikte, hier
vieren we eucharistie. We maken
een wandeling door de stad en bezien het getto met de synagoge, de
oude Petrus en Paulus kathedraal
en verschillende schuilkerkjes in
de wijk Kiriotissa. Daarna rijden
we door naar Vergina voor de
lunch. We brengen een bezoek aan het museum van de archeologische site met de
grafheuvel van o.a. Philippos II, de vader van Alexander de Grote. We vervolgen
de reis naar midden Griekenland, naar Kalambaka voor diner en overnachting.
maandag 19 oktober 2020:
Meteora-kloosters – Delphi (dag 4, 230 km.)
We bezoeken enige van de
wonderlijk gelegen Meteora-kloosters. Ooit waren
ze alleen bereikbaar met
een net dat door een takel
omhoog werd gehesen. Nu
kunnen we via trappen
naar boven om enkele
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kloosters te bezoeken. Na de lunch reizen we naar de Korinthische golf, naar Delphi. Diner en overnachting in het bij
Delphi gelegen Arachova.
dinsdag 20 oktober 2020: Delphi –
Hosios Loukas – Patras – Olympia
(dag 5, 200 km.)
We brengen een bezoek aan de archeologische site van Delphi met
bijbehorend archeologisch museum. Na de lunch bezoeken we het
klooster Hosios Loukas met prachtige mozaïeken en fresco’s in de
Mariakerk en het Katholikon. Daarna reizen we door naar Patras, waar
volgens de overlevering de apostel
Andreas de marteldood gestorven
is. We brengen een bezoek aan de
Andreas kathedraal. We vervolgens
onze reis naar Olympia voor diner
en overnachting.
woensdag 21 oktober 2020: Olympia – Nafplio –
Tolo (dag 6, 210 km.)
We starten de dag met een bezoek aan de archeologische site van Olympia met bijbehorend archeologisch
museum. Hier werden eens in de vier jaar spelen gehouden ter ere van Zeus. Na de lunch reizen we door
naar Nafplio in de streek Argolis, en naar het nabij
gelegen Tolo voor diner en overnachting.
donderdag 22 oktober 2020 Mystra – Sparta (dag 7,
275 km.)
We rijden naar
Mystra en bezoeken daar de archeologische site van de
Byzantijnse ruïnestad Mystra. Verlaten Byzantijnse kerken met
mooie fresco’s zijn de stille getuigen van de tijd
dat Mystra een Byzantijnse hofstad was. We
lunchen in Sparta en keren terug naar Nafplio
waar we een stadswandeling maken met een be~3~

zoek aan de St. Gregorius kathedraal en katholieke Frangoklissia. We dineren en
overnachten weer in Tolo.
vrijdag 23 oktober 2020: Mycene- Korinthe – Athene (dag 8, 155 km.)
We gaan vandaag naar een van de oudste
nederzettingen van Griekenland: Mycene. We bezichtigen de archeologische
site met de Leeuwenpoort, de burcht van
Agememnon en de grafheuvel van
Atreus, met bijbehorend archeologisch
museum. Daarna gaan we door naar het
antieke Korinthe, waar we de archeologische site bezoeken met onder andere de
bema, het spreekgestoelte, waar ook Paulus sprak. Na de lunch rijden we via een
stop aan het Kanaal van Korinthe naar Athene voor een bezoek aan het Byzantijns
Museum. Diner en overnachting.
zaterdag 24 oktober 2020: Athene (dag 9)
In de voormiddag brengen we eerst een bezoek aan de Acropolis en de Areopaag,
waar Paulus een altaar aan de
onbekende god verwerkte in
zijn preek om Christus te verkondigen. Daarna gaan we
naar de Griekse agora met onder meer de Hephaistos-tempel. Na de lunch een middag
ter vrije besteding. We sluiten
’s avonds aan bij de avondeucharistieviering van de parochie van de katholieke St. Dionysius kathedraal. Diner en
overnachting.
zondag 25 oktober 2020 (dag 10)
Terugvlucht met Lufthansa naar Amsterdam.
Deze VAK-studiereis wordt gefaciliteerd door SRC-reizen in Groningen
(https://www.src-reizen.nl/).
Vluchtschema
16 oktober 2020

LH1003
LH1288

Amsterdam v. 8:05 – Frankfurt a. 9:10
Frankfurt v. 10:00 – Thessaloniki a. 13:25
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25 oktober 2020

LH1279
LH1279

Athene v. 14:20 – Frankfurt a. 16:20
Frankfurt v. 17:40 – Amsterdam a. 18:55

Reissom
Van 15 tot en met 19 deelnemers
Van 20 tot en met 30 deelnemers
Toeslag 1-persoonskamer

€ 1910,00
€ 1761,00
€ 275,00

Inbegrepen
•
Vlucht met Lufthansa Amsterdam-Frankfurt-Thessaloniki en Athene-Frankfurt-Amsterdam
•
Luchthavenbelastingen en heffingen
•
Ruimbagage
•
Overall-gids vanwege SRC-reizen
•
Entreegelden
•
Touringcar met chauffeur
•
Verblijf, inclusief ontbijt, in middenklasse hotels o.b.v. 2-persoonskamers
met bad of douche en wc
•
Lunches en diners zoals vermeld in het programma
•
Fooien
•
Toeristenbelasting
•
100% CO2-compensatie
Vanwege de VAK zullen Piet Hein Dieben en Archibald van Wieringen de studiereis begeleiden
Niet inbegrepen
•
Maaltijden en drankjes tijdens de vluchten
•
Drankjes tijdens de lunches en diners
•
Calamiteitenfonds (€ 2,50)
•
Reis- en annuleringsverzekering
•
Overige uitgaven
Vragen
Heb je vragen over deze studiereis, mail Archibald van Wieringen:
A.L.H.M.vanWieringen@TilburgUniversity.edu.
Inschrijven
Wil je je inschrijven, geef je dan vóór 1 februari 2020 op door middel van deze
link:
https://www.live.cloudformz.com/C-20190401142622361220190401142622555/.
Vanaf 1 februari 2020 kan je je ook nog aanmelden tot 1 april 2020, maar in deze
periode is de huidige prijs niet meer gegarandeerd en kan er mogelijkerwijze sprake zijn van een (beperkte) prijsverhoging.
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