L’ESPERIT
DE GRÈCIA
Del 17 al 27 d'octubre de 2022
Amb la guia, acompanyament i
direcció artística del dr.
Eloi de Tera
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Guia i dissenyador de la ruta: Eloi de Tera: Dr. En Història de l’Art
Eloi de Tera Capellà és doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2016) i llicenciat en la mateixa matèria i universitat el 2006. Ha estat alumne de la Universitat de Pisa,
la Universitat Lliure i la Universitat Humboldt de Berlín. Durant l’any 2005 assistí també a
cursos de l’Escola Normal Superior de Pisa. És màster en estudis avançats en història de l’art
per la Universitat de Barcelona (2009). És especialista en l’art del Renaixement i el manierisme
italià dels segles xv i xvi i en l’art del gravat d’època moderna. Fruit de les seves investigacions,
ha participat en diversos congressos internacionals a Florència, com ara el congrés internacional Cosimo I de’ Medici, Magnus Etruriae Dux, organitzat per The Medici Archive Project
i l’Arxiu d’Estat de Florència el maig del 2012; el congrés internacional Vasari Santa Croce,
organitzat per la basílica de Santa Croce (Florència), la Universitat de Syracuse (Nova York) i
The Medici Archive Project (Florència) el març del 2016; a Alemanya, com ara el Congrés Internacional de la Renaissance Society of America, celebrat a Berlín el maig del 2015, ponència
dins un panell organitzat per membres de l’Institut Courtauld de Londres; a Portugal, com ara
el congrés internacional Nuno Gonçalves. Novas Perspectivas, organitzat per la Universitat de
Lisboa i el Museu Nacional d’Art Antic de la mateixa ciutat el desembre del 2009, i a l’Estat
espanyol, com ara el congrés Opus Monasticorum, celebrat a Santiago de Compostel·la el
2015, el congrés internacional Vasari 500 anys, celebrat a Barcelona, i el congrés internacional De Miguel Ángel a Goya, celebrat a Lleida, entre d’altres. Arran de les recerques que ha
desenvolupat, ha publicat articles en diverses revistes científiques sobre Miquel Àngel, Cosme
I de Mèdici, Francesco Salviati, Jacopo Zucchi, Bachiacca, Francisco de Holanda, Julius von
Schlosser i Eduard B. Alentorn, entre d’altres.
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El EL'ESPERIT DE GRECIAécia
Este curso-viaje está pensado para dejarse inspirar por el Espíritu de la Grécia Antigua.
Realizaremos un circuito por la península griega muy inusual, desde Atenas a la
Antigua Corinto, el Santuario de Epidauro, Tyrinto, Micenas, Nemea, Olimpia,
Kassope, Dodona, Meteora, Delfos y el Cabo Sounio. Con la guia única y
explicaciones del dr. Eloi de Tera, sin intervenciones de otros guías, nos adentraremos
en la Grécia Clásica, los orígenes de la democrácia, de la filosofia, del teatro, etc.
Siempre acompañados de los textos clásicos, que leeremos, interpretaremos,
comentaremos, junto a los textos de otros autores como Melville, Lord Byron,
Riba, etc. Un intenso viaje para poder gozar y adentrar-se en la Antigüedad, enteder su
cultura, arquitectura, escultura y lo que queda de la pintura. Se visitaran también
grandes enclaves simbólicos, pero desconocidos y no visitados por el gran público,
como la Prisión de Sócrates, los restos de la Academia de Platón o las del Liceo de
Aristóteles.

Preu per persona ............................................................................... 2990,00€
(Sense cap altre tipus de suplement)
Preu vàlid per a un grup mínim de 7 persones i màxim de 18
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Pla del Curs-Viatge:
Pla de vols amb la companyia VUELING
BARCELONA -ATENES 17 d'octubre 2022 (Vol VY8100) 7:30 - 11:25
ATENES - BARCELONA 27 d'octubre de 2022(Vol VY8103) 22:35 - 00:45

Durada 11 dies
Nombre de participants
Màxim 18 persones, mínim 7
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ITINERARI
Dilluns 17 d'octubre de 2022 – ARRIBADA A ATENES
Un cop a Atenes, des de l’aeroport, un servei de transfer privat ens durà cap a l’hotel. Farem el check-in i una
breu reunió. Després visitarem el Museu Arqueològic Nacional. Dins d’aquest trobarem la millor col·lecció
d’escultura grega amb les grans obres que han perdurat fins avui. A les primeres sales admirarem la síntesi del
cos humà de l’art ciclàdic, les restes daurades dels enterraments micènics i passarem a les sales del període arcaïc, on veurem els kouros i korai més magnífics que es conserven. Seguidament podrem veure grans símbols
de l’art de l’escultura, com el Posidó del Cap Artemision, l’Atenea Varvakeion, el Genet del Cap Artemision i
d’altres peces imperdibles. Així com les restes de frescos de la civilització micènica a Thera.
Trobada a l’aeroport amb el professor a les 5.30. Arribada a Atenes amb vol Vueling (Barcelona Atenes Vol VY8100 7:30 - 11:25). Transfer privat fins l’Hotel. Check-in a l’hotel.
16.30-18.00 h. Visita del Museu Arqueològic Nacional
21.00. Sopar lliure

Dimarts 18 d'octubre de 2022 – ATENES I
En aquest primer dia visitarem el principal recinte del culte sagrat de l’antiga Grècia, l’Acròpolis i els seus
edi-ficis. Els comentarem un per un, coneguent-ne la seva història, els textos que els han descrit i les seves
parti-cularitats històriques i artístiques. Els Propileus, la Pinacoteca, el temple d’Atenea Niké, el Pedestal
d’Agrippa, el Partenó, l’Erecteion i tots els monuments desapareguts. També el Teatre de Dionís, el més
antic del món, on llegirem fragments dels grans clàssics de la tragèdia. Tot seguit, visitarem el Museu Nou
de l’Acròpolis, on farem primer un breu pausa cafè, per endisar-nos a les grans fites escultòriques que
adornaren el recinte sagrat, dels Kouros, el Moscòfor, a l’Atenea pensativa, a les Cariàtides i els frisos del
Partenó. En ben dinat, anirem a comentar la Llinterna de Lísicrates, el gran temple de Zeus Olímpic, el
monument a Lord Byron i des d’allà, caminarem fins a la Presó de Sòcrates. Allí, llegirem fragments del
Fedre i de l’Apologia de Sòcrates de Plató i reflexionarem sobre el mite i la realitat de l’indret i dels fets
històrics relacionats amb el filòsof. Acabarem el dia, un pèl més amunt, comentant el monument a Filopap i
les vistes que des d’allà es poden admirar.
8.30. Sortida de l’hotel
9.30. Visita de l’Acropolis, Odeó d’Herodes Àtic i de Perícles i Teatre de Dionís.
11.30. Pausa cafè
12.30. Nou Museu de l’Acropòlis
13.30. Dinar inclós (restaurant a determinar)
15.00. Llinterna de Lisicrates
15.30. Temple de Zeus Olímpic
16.30. Presó de Sòcrates
17.30. Turó de Filopap i Monument
A partir de les 18.00. Temps lliure i sopar lliure

Dimecres 19 d'octubre de 2022 – ATENES II
Avui anem cap al Forum Romà, on entrarem primer al recinte de la Biblioteca d’Adrià i podrem comentar
l’esplendor d’aquest edifici dque tingué més de 100 columnes. Seguidament, visitarem el forum romà d’Atenes,
destacant-ne la Torre dels Vents, una obra única d’arqu-5
iectura
ti iconografia escultòrica. Continuarem a l’Àgora

d’Atenes, el gran recinte on es gestionava el funcionament de l’Antiga Atenes, on hi trobem els orígens de la
Democràcia. Allà comentarem com funcionava, els seus edificis, les seves particularitats arquitectòniques i
artístiques. Veurem el Hephaisteion, les Stoas i altres edificis com l’Odeó d’Agrippa. També l’esglèsia bizantina
dels Sants Apòstols. En ben dinat, ens acostarem a la zona arqueològica del Kerameikos, on podrem admirar
les joies escultòriques que conté el poc visitat, però preciós, museu homònim. Des d’allà, en un transport privat,
anirem a veure les restes arqueològiques de l’Acadèmia platònica. Lloc on llegirem textos dels diàlegs de Plató,
escoltarem la natura, dialogarem i rememorarem l’esperit del gran filòsof.
08.30. Sortida de l’hotel
09.00. Biblioteca d’Adrià
09.30. Forum Romà
10.30. Pausa cafè
11.00. Àgora i Museu de l’Àgora
13.30. Dinar inclós (restaurant a determinar)
16.00. Kerameikos
17.30. Akadimia Platonos
A partir de les 18.00. Temps lliure i sopar lliure

Dijous 20 d'octubre de 2022 – ATENES-ANTIGA CORINT-TEATRE D’EPIDAUREPALAIA EPIDAVROS-TIRINT-NAUPLIA

Avui anem en autocar per començar el períple de la Grècia Clàssica. Visitarem les runes de l’Antiga Corint
i anirem d’allà al Teatre i Santuari d’Epidaure, on podrem admirar la sonoritat i enginyeria acustica
meravellosa del recinte. Així com llegir textos del teatre clàssic. Tot seguit, anirem a dinar a Palaia Epidavros,
on després de dinar, en visitarem el petit teatre de l’antiga ciutat d’Epidaure. Des d’allà, en autocar i en molt
poca estona, ens acostarem a Nauplia, on visitarem les restes de l’antiquíssima ciutat de Tirint.
8.00. Sortida de l’hotel en autocar
9.30. Antiga Corint
10.30. Sortida de Corint
11.40. Teatre d’Epidaure
13.30. Sortida d’Epidaure
14.00. Dinar a Palaia Epidavros (restaurant a determinar)
15.30. Visita de la zona arqueològica de Palaia Epidavros
16.15. Sortida de Palaia Epidavros
17.00. Visita de Tirint
18.30. Entrada a l’hotel de Nauplia (Amalia Nafplio)

Divendres 21 d'octubre de 2022 – NAUPLIA – MICENES- NEMEA - OLIMPIA
Des de Palaia Epidavros, ens desplacem en autocar cap a Micenes. El gran recinte ciclopi entre el mite i
la realitat, ja citat per Homer i tants autors antics, lloc llegendari del rei Agamennon. Hi veurem la porta de
les lleones, la Tomba d’Atreu, la de Clitemnestra i el petit museu de la ciutat. Seguirem cap a Nemea, on
visitarem la zona arqueològica d’aquesta ciutat on hi visitarem el Santuari panhel·lènic de Zeus, l’Estadi i
l’apodyterium.
8.00. Sortida de l’hotel en autocar
9.00. Micenes: Porta de les lleones, ciutat, museu i tomba de Clitemnestra
11.00. Tomba d’Atreu
12.00. Nemea
14.00. Dinar a Micenes (restaurant a determinar)
15.30. Sortida en autocar de Nemea
18.00. Arribada a Olimpia i check-in
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Dissabte 22 d'octubre de 2022 – OLIMPIA – PREVEZA
Avui a Olimpia, visitarem la zona arqueològica de l’antic Santuari de Zeus, amb el taller de Fídies, el Gymnasium, la Palestra, els tresors, el Tholos i l’Estadi Olímpic. Un lloc únic a tot el món. Allà mateix, veurem obres
incomparables dins el museu d’Olimpia, com l’Hermes amb Dionís Infant, exemple màxim de la corva praxiteliana, o la Niké de Peoni, obra mestra de l’escultura grega. Seguidament, després de dinar, anirem cap a l’hotel
on ens allotjarem, prop de la reserva natural dels aiguamolls d’Amvrakikos.
8.30. Sortida de l’hotel
9.00. Visita de la zona arqueològica del Santuari d’Olimpia
11.00. Pausa Cafè
12.00. Museu d’Olimpia
13.30. Dinar inclós a Olimpia (restaurant a determinar)
15.00. Sortida d’Olimpia
19.00. Arribada a l’hotel amb vistes a la reserva natural dels aiguamolls d’Amvrakikos (Margarona Royal Preveza)

Diumenge 23 d'octubre de 2022 – PREVEZA - ANTIGA CASSOPE – DODONA KALAMBAKA

Començem el dia visitant la zona arqueològica de l’antiga ciutat de Cassope, per anar després cap a Dodona.
A Dodona ens deixarem sorprendre pel gran teatre grec, comparable al d’Epidaure, i els temples de l’antiga
ciutat. En ben dinat, anirem cap a Kalambaka.
8.30. Sortida de l’hotel
9.00. Visita de la zona arqueològica de l’antiga Cassope
10.30. Sortida de Cassope
12.00. Dodona. Visita del gran teatre i temples
14.30. Dinar inclós a Dodona (restaurant a determinar)
16.00. Sortida de Dodona
18.00. Arribada a Kalambaka (Hotel Divani Collection Meteora)

Dilluns 24 d'octubre de 2022 – KALAMBAKA - DELFOS
A Kalambaka, un cop desperts, anirem en autocar a veure els paisatges de Meteora, parant en alguns punts
pa-noràmics. Entrarem als monestirs d’Agia Triada i Rossanou, on admirarem els frescos bizantinitzants del
segle XVII i les vistes espectaculars sobre Kalambaka.
8.00. Sortida de l’hotel
9.00. Agia Triada
11.30. Roussanou
13.30. Dinar inclós a Kalambaka (restaurant a determinar)
15.00. Sortida cap a Delfos (hotel Amalia Deplhi)
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Dimarts 25 d'octubre de 2022 – DELFOS – ATENES
En aquest últim dia de recorregut, visitem Delfos. Començant per la mítica Font Castàlia, després ens endisarem en la via Sacra que duu al Santuari d’Apolo, lloc del famós oracle. Parlarem de com funcionava aquest, de
la mitologia, dels textos, de la realitat, etc. Després baixarem al Museu a observar l’Esfinx, els famosos Kleobis
i Bitó i la cèlebre Àuriga de Delfos. En acabat, visitarem la zona arqueològica del temple d’Atenea Marmaria o
Atenea Pronaia
08.30. Font Castalia
09.30. Santuari d’Apolo, Oracle, Tresors, Teatre i Estadi
11.30. Museu
12.30. Temple d’Atenea Pronaia i Tholos
13.30. Dinar inclós a Delfos (restaurant a determinar)
15.00. Sortida cap a Atenes

Dimecres 26 d'octubre de 2022 – ATENES III i CAP SOUNION
Avui començarem veient el Museu Benaki. Dinarem i, en ben dinat, anirem cap al Cap Sounion. Allà veurem
el temple de Posidó, el comentarem, relfexionarem sobre la seva història, la literatura i els viatgers que hi han
anat i, tot admirant la posta de sol, ens despedirem de Grècia. Soparem ben aprop d’allà.
09.30. Sortida de l’hotel
10.00. Museu Benaki
12.00. Dinar inclós molt a prop del Museu Benaki (restaurant a determinar)
14.00. Sortida cap al cap Sounion
19.30. Sopar inclós a Marida Seafood (al costat de Sounion)

Dijous 27 d'octubre de 2022 – TORNADA A BARCELONA
Avui veurem a les 9 el canvi de guàrdia a la plaça Syntagma, anirem després a descobrir les runes del Lykeion
d’Aristòtil i el petit Museu d’Art Ciclàdic. Després tindrem temps lliure fins les 18 hores de la tarda, quan anirem
en transfer privat a l’aeroport.
8.30. Sortida de l’hotel
09.00. Canvi de guàrdia
09.30. Lykeion d’Aristòtil
10.30. Museu de l’Art Ciclàdic
Temps lliure
18.00. Sortida de l’hotel en transfer privat cap a l’aeroport
Vol VY8103 22:35 - 00:45
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Hotels previstos o similars

Hotel President Atenes ****
Hotel Amalia Nafplio ****
Hotel Amalia Olimpia ****
Hotel Margarona Royal Preveza **** (prop de l’antiga Cassope)
Divani Collection Meteora Hotel Kalambaka ****
Hotel Amalia Delphi ****
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PRESSUPOST I CONDICIONS

PREU per persona:

Preu per persona ............................................................................... 2990,00€
(No hi ha cap tipus de suplement addicional)
*Preus vàlids grup de mínim 7 persones i màxim 15 persones.
Inclou:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professor-acompanyant especialista des de Barcelona i en tot moment, sense cap altra
intervenció aliena: Dr. Eloi de Tera.
Llibre/guia editat per el propi Professor Eloi de Tera.
Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista
Bitllet d’avió amb la companyia Vueling, Barcelona–Atenes // Atenes - Barcelona, en
classe turista.
Facturació d’una maleta i reserva anticipada de seients.
Estada de 10 nits als hotels detallats o similars.
9 dinars en restaurants, amb aigua inclosa i un sopar al Cap Sounion amb tot inclós
City Tax
Servei d’auriculars
Autocar modern durant els dies indicats del circuit, capacitat 20 pax.
Visites detallades en privat i entrades a monuments segons itinerari
Propines

• Assegurança de d'assistència en viatge i de cancelació New Risk
• Guia i documentació de viatge
No inclou:

• Altres Taxes per compres
• Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos
• Extres personals

-10-

