
1/11
TUTKIMUSMATKOJA JA IKIMUISTOISIA KOKEMUKSIA  

ALUMNIEN JA ASIANTUNTIJOIDEN SEURASSA

Delfoi, Olympia, Mykene, Epidauroksen teatteri, Monemvasian linnakekaupunki ja Pavlopetrin 

uponnut kaupunki ovat joitakin niistä elämyksistä, joita Alumniyhdistykselle räätälöity reitti 

tarjoaa. Matkan asiantuntijaluennoitsijana toimii suosittu ja arvostettu emeritusprofessori 

Jaakko Frösén. 

Käytössämme on äskettäin uudistettu risteilyalus Elysium, jonka olemme varanneet pelkästään 

alumnien käyttöön. Matkaamme Peloponnesoksen saariston luonnonkauniissa maisemissa. 

Rantoja koristavat sypressit, oliivilehdot ja viiniviljelmät turkoosinsinisen meren ja kauniiden 

hiekka- ja kalliorantojen kehystäminä. 

Mykeneläiset palatsit, bysanttilaiset kaupungit ja osmanien, frankkien ja venetsialaisten 

rakentamat linnakkeet kertovat lukuisista kulttuureista, joita löytyy tästä antiikin kehdosta. 

Vierailemme myös Suomen Ateenan-instituutissa ja Akropoliksella. Maissa tehtävien retkien 

lomassa on mahdollisuus rentoutua laivalla. Halukkaat voivat pulahtaa siniseen mereen tai 

nauttia laivan palveluista.

PeloPonnesos
– risteily antiikin Kreikan sivilisaation kehtoon

Helsingin yliopiston alumniyhdistys risteilee 
Peloponnesoksella 16.–23.10.2021 
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asiantuntija ja luennoitsija

Jaakko Frösen on Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian 

emeritusprofessori. Hän aloitti kielitieteilijänä ja on tullut 

maailmalla tunnetuksi ennen muuta kreikkalaisten papyrusten 

tutkijana ja julkaisijana. Papyrukset veivät hänet myös kreikka-

laiseen Egyptiin ja Lähi-itään, niiden historiaan ja arkeologiaan. 

Hänen johdollaan Helsingin yliopistossa on toiminut pitkään 

Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikkö, jonka pääkohteina 

olivat Petran hiiltyneet papyrukset, Aaroninvuoren kaivaukset 

ja Aleksandrian keskiaikaisen kirjaston käsikirjoitukset. Hän 

työskentelee yliopistossa edelleen eläkeläisprofessorina. Hän 

toimi Suomen Ateenan-instituutin johtajana 1988–1992, jolloin hänen tieteellinen työryhmän-

sä tutki hellenistisen ajan Ateenaa Aleksanteri Suuren jälkeen. Vuodesta 1981 lähtien hän on 

toiminut asiantuntijaoppaana yli sadalla kulttuurimatkalla etenkin itäisen Välimeren alueen 

kreikkalaisissa kohteissa ja luennoinut niiden aikana myös lukuisille Helsingin yliopiston 

alumniryhmille. Hän on pitänyt lähes 800 yleistajuista esitelmää eri puolilla Suomea sekä 

radiossa ja televisiossa, osan niistä myös ulkomailla ja kansainvälisessä mediassa.

risteilyn reitti

AteenaKorinthos

Epidauros
Nauplion

Monemvasia   

Pavlopetri

Katakolo

Delfoi
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turvallisuus ja terveys

Matkalaisten turvallisuus ja terveys on meille ensisijaista, joten seuraamme viranomaisten 

ohjeistuksia ja suosituksia tiiviisti päivittäin. Pyrimme toteuttamaan matkan suunnitellusti, mikäli 

viranomaismääräykset, -suositukset tai -rajoitukset eivät aiheuta siihen muutoksia. Haluamme 

varmistaa, että jokainen matkan vaihe on turvallinen ja huomioi koronatilanteen. 

Kreikan maahantulosäännökset edellyttävät, että matkustajilla on otettuna 2 rokotusta 14 päivää 

ennen maahan saapumista tai todistus sairastetusta koronasta 30-180 päivää ennen maahan 

saapumista. Todistukset voit ladata omakannasta. Matkan aikana voidaan suorittaa satunnaisia 

antigeenitestejä.  

Ennen matkaa kaikkien matkustajien täytyy täyttää nk. PLF – Passenger Locator Form – 

lomakkeessa ilmoitetaan millä lennolla saavutaan sekä muita tietoja matkustajasta ja matkasta. 

Lisätietoja tästä lähetämme matkatiedotteessa hyvissä ajoin ennen matkaa. Voit tutustua etukäteen 

Kreikan maahantulosäännöksiin osoitteessa https://travel.gov.gr/#/

Varustamon säännöt noudattavat Kreikan yleisiä maahantulosäännöksiä. Ennen laivaan astumista 

matkustajille tehdään koronan pikatesti. Miehistö on rokotettu ja testattu säännöllisesti, laivan 

siivoukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kasvomaskin käyttöä vaaditaan lennoilla, 

busseissa sekä useimmissa vierailukohteissa. Suosittelemme varaamaan mukaan kasvomaskeja, 

käsidesiä ja/tai desinfiointipyyhkeitä sekä pesemään käsiä aina kun se on mahdollista.

Jääthän kotiin mikäli tunnet itsesi sairaaksi! Matkalle ei voi lähteä, jos sinulla on pienikin epäilys 

Covid-19 tartunnasta tai hengitystieinfektio-oireita. 

Suosittelemme ottamaan kattavan matkavakuutuksen, joka kattaa karanteeniajan kuluja matkalla 

sairastumisen varalta.

Huom! Nämä linjaukset ovat voimassa toistaiseksi ja ne voivat muuttua epidemiatilanteen mukaan. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus: www.thl.fi

Lisätietoja ulkoministeriön sivuilta: https://um.fi/matkustaminen
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1. Päivä: helsinki – ateena (la 16.10.)

Lennämme Lufthansalla Frankfurtin kautta Ateenaan. Lentokentältä 

lähdemme suoraan vierailulle Suomen Ateenan-instituuttiin, missä saamme 

esittelyn heidän toiminnastaan. 

Instittuutti-vierailun jälkeen kävelemme Akropolikselle. Vaikka kaupungin 

tunnusomaisin monumentti olisikin entuudestaan tuttu, on Akropoliksen 

kukkula rakennuksineen aina yhtä upea elämys. Täällä jos jossain 

Parthenonin pylväiköissä, Niken temppelissä ja Erekhtheionissa on helppo 

kuulla historian kuuluisten siipien havina. 

Akropoliksen kukkulalle tekemämme vierailun jälkeen meidät kuljetetaan 

Marina Zean satamaan, jossa odottaa aluksemme m/s Elysium. Miehistö 

järjestää meille tervetuliaistilaisuuden ja nautimme ensimmäisen päivällisen 

laivassa.

Päivittäinen MatkaohjelMa

Suomen Ateenan-instituutti
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2. Päivä: ePidauros (su 17.10.)

Saavumme Epidauroksen läheiselle merenlahdelle ja kuljemme Kreikalle ominaisen 

oliivilehtomaiseman halki maailmankuululle antiikin teatterille.

Suotuisa sijainti ja erinomainen satama tekivät Epidauroksesta merkittävän kauppakaupungin. 

Kaupungin ensisijainen maine perustui läheiseen Asklepieion temppeliin ja sen parantolaan, 

jonne saapui potilaita kaikkialta maan ääristä ja josta jumalan ilmentymänä pidetty pyhä 

käärme kuljetettiin aina Roomaan saakka tukahduttamaan kaupungissa puhjennut rutto 

vuonna 291 eaa. Temppeliä ympäröi joukko papiston asuinrakennuksia sekä majataloja 

vieraille ja huvituksille.

3. Päivä: nauPlion – Mykene (Ma 18.10.)

Saavumme Nauplionin satamakaupunkiin, josta siirrymme tuhansia vuosia ajassa taaksepäin 

Mykeneen suuntautuvalla retkellämme. Mykene oli toisella vuosituhannella eaa kreikkalaisen 

kulttuurin ensisijainen keskus ja sotilaallinen tukikohta, josta hallittiin eteläistä Kreikkaa, 

Kreetaa, Kykladeja ja osia lounaisesta Anatoliasta. Kreikan historian aikakautta 1600–1100 

eaa. kutsutaan siten mykeneläiseksi kulttuuriksi ja sen 

kultakaudella 1350 eaa. vaiheilla linnavuorella ja sen alempana 

sijainneessa kaupungissa oli noin 30 000 asukasta. Se kattoi 32 

hehtaarin alueen. Mykenen linnavuorella tehdyistä kaivauksista on 

löydetty muun muassa tunnettu Leijonaportti noin vuodelta 1250 

eaa.

Mykenen valta alkoi heiketä 1200 eaa. jälkeen. Eteläisen Kreikan 

muiden kaupunkien tapaan linnake tuhottiin ja asukasluku laski. 

Syy siihen on epäselvä, eikä myöskään tiedetä johtuiko rappio 



6/11
TUTKIMUSMATKOJA JA IKIMUISTOISIA KOKEMUKSIA  

ALUMNIEN JA ASIANTUNTIJOIDEN SEURASSA

vihollishyökkäyksistä, kuivuudesta vai maanjäristyksistä. Korkeakulttuuri väistyi ja Kreikan 

pimeinä pidetyt vuosisadat alkoivat. Mykenen arkeologiset kohteet ovat kuuluneet Unescon 

maailmanperintöluetteloon vuodesta 1999 lähtien.

4. Päivä: PavloPetri – elafonisos (ti 19.10.)

Saavumme aamulla Pavlopetriin, Lakonian etelärannikon edustalle. Nicholas Flemming löysi tämän 

uponneen kaupungin vuonna 1967 ja sen kartoitti Cambridgesta saapunut arkeologien ryhmä 

vuonna 1968. Pavlopetri on eräs maailman veden alle joutuneista kaupungeista. Pavlopetrin 

uskotaan olevan peräisin pronssikaudelta ja se on lähes 5000 vuotta vanha. Kaupunki tuhoutui 

luultavasti ensimmäisessä alueen kolmesta suuresta maanjäristyksestä noin vuonna 1000 eaa. 

Kaupunki kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Arkeologit ovat löytäneet uponneesta 

kaupungista katuja, rakennuksia ja hautoja, jotka ovat 

koskemattomia, vaikka aallot ja merivirrat ovat niitä 

koetelleet.

Kaupunkiin voi tutustua snorkkeloiden tai lasipohjaveneillä 

suoraan aluksesta. Pavlopetriä vastapäätä sijaitsee pieni 

unelmien saari Elafonisos hiekkasärkkineen ja trooppisen 

turkooseine vesineen. Voimme uida meressä tai siirtyä 

veneellä maihin taianomaiselle rannalle, joka on osa 

luonnonsuojelualuetta. Nostamme ankkurin lounasaikaan ja 

vietämme iltapäivän ja seuraavan yön laivassa matkalla kohti 

seuraavaa kohdettamme.
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5. Päivä: katakolon – olyMPia (ke 20.10.)

Katakolon satamasta otamme suunnan sisämaahan tutustuaksemme olympialaisten syntypaikkaan. 

Olympia oli varhainen kreikkalainen pyhäkkö, joka oli omistettu Zeukselle, jonka kunniaksi 

panhelleeniset olympialaiset pidettiin joka neljäs vuosi vuodesta 776 eaa aina vuoteen 393 jaa. 

Urheilijat Kreikan kaikista osista ja siirtokunnista saapuivat Olympiaan kilpailemaan viisipäiväisille 

urheilujuhlille voittaakseen kunniaa ja menestystä. Urheiluun liittyvien rakennusten, kuten stadionin, 

katsomon ja gymnasiumin lisäksi näemme jäänteitä eri jumalille omistetuista temppeleistä, koska 

fyysisten suoritusten yhteydessä korostettiin myös henkisyyttä. Vielä tänäkin päivänä olympiatuli 

sytytetään auringonsäteistä Hera-temppelin luona seremoniassa, jossa nuori nainen esittää kreikkalaista 

papitarta.

6. Päivä: MoneMvasia (to 21.10.)

Monemvasia, jonka nimi tarkoittaa ”yhtä sisäänkäyntiä”, on ainutlaatuisesti säilytetty keskiaikainen 

kaupunki. Kylän talot ja linnake sijaitsevat jyrkkärantaisella saarella, joka on yhdistetty mantereeseen 

200 metriä pitkällä pengertiellä. Kylästä kehittyi 1000-luvulla merkittävä kauppa- ja merenkulkukeskus, 

jonka korkea ja vaikeapääsyinen linnake pystyi puolustautumaan arabien ja normannien valloituksia 

vastaan vuonna 1147. Linnakkeelle oli ainutlaatuista myös se, että sen muurien suojissa oli viljelmiä ja 

vesisäiliötä, ja perimätiedon mukaan jopa 30 miestä saattoi selvitä 

linnakkeen pitkäaikaisista piirityksistä.

Monemvasia tunnetaan hienoista näkymistään ja kuvankauniista 

kapeista kujistaan ja portaikoistaan, jotka johtavat vuoren huipulle. 

Kuljemme kivettyjä kujia pitkin ylös linnakkeen raunioille ja Hagia 

Sofian kirkkoon, joka on yksi Kreikan vanhimmista bysanttilaisista 

kirkoista. Jyrkänteeltä avautuva näkyä Egeanmerelle on 

ikimuistoinen.
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7. Päivä: ateena – delfoi (Pe 22.10.)

Aamulla heräämme Ateenassa, josta suuntaamme bussilla retkelle Delfoihin. Myyttisessä 

Delfoissa toisensa kohtaavat mytologia ja historia. Antiikin Kreikan tärkein oraakkeli Delfoissa 

toivotti tervetulleiksi niin hallitsijat kuin tavalliset kuolevaiset, jotka saapuivat tänne ympäri 

antiikin maailman kuulemaan ylipapitar Pythian lausumia Apollon-jumalan ennustuksia.

Delfoi sijaitsee Parnassos-vuoren eteläisellä juurella, lähellä muusille pyhitettyä Kastalian 

lähdettä ja Pleistos-jokea. Täällä sijaitsee Apollonin temppeli, jonka sisimmässä pyhätössä 

(adyton) oli halkeama, josta höyrynneet rikkikaasut inspiroivat oraakkelia neuvoissaan ja 

ennustuksissaan. Täällä sijaitsi myös maailman napana pidetty kartiomainen marmorikivi 

omfalos, joka osoitti Delfoita maailman keskipisteenä.

Ilta omistetaan jäähyväispäivälliselle.

8. Päivä: ateena – akroPolis-Museo (la 23.10.)

Jätämme hyvästit aluksellemme ja sen miehistölle. Lähdemme vierailulle Akropolis-museoon. 

Vuonna 2009 avattu Akropolis -museo keskittyy Akropolis-kukkulaan liittyvän antiikin aikaisen 

esineistön säilyttämiseen ja kunnostamiseen. Moderni arkkitehtuuri, pääsisäänkäynnin alla 

avautuva näkymä rakennuksen alle jääneisiin antiikin Ateenan arkeologisiin kaivauksiin sekä 

toistuva näkymä Akropoliksen kukkulalle, tekevät vierailusta entistäkin mielenkiintoisemman.

Museovierailun jälkeen ajamme suoraan lentokentälle ja lennämme takaisin kotiin.  

Lentomme saapuu Münchenin kautta Helsinkiin myöhään illalla.

tervetuloa Matkalle Mukaan!
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PALVELUT LAIVALLA

• Kansi- ja palveluhenkilökunta

• Cruice concierge, jooga- ja wellness-ohjaaja

• Pienoiskuntosali ja spa-hoitoja (lisämaksusta)

• Sonerkkelivarusteet, lasipohjaveneet, purje- ja SUP-laudat käytössä

• Aamulla early bird -aamiainen, aamiaisbuffet, lounas ja illallinen

• Yhtenä päivänä järjestetään grillijuhlat kannella tai rannalla

HYTIT

• Kaksi vuodetta tai parisänky ja tyynyvalikoima

• Taulu-TV, elokuva- ja uutiskanavat sekä aluksen oma kanava

• Laivan sisäinen puhelin, minibaari, turvalokero, säädettävä ilmastointi ja wifi

• Kylpyhuoneessa tasokkaat kosmetiikkatuottet, hiustenkuivain, kylpytakki ja aamutossut

TEKNISET TIEDOT

Aluksen tyyppi:  Boutique risteilyalus/jahti

Koko pituus:  63,8 m

Leveys:  12,5 m

Syväys:  3,42 m

Matkanopeus:  11 solmua

Pelastusveneet:  2 kpl

Hytit:  25 kpl

Matkustajamäärä: 48–58

Miehistö:  24–28 

 

Varustamon nettisivut: https://www.elixir.cruises/

M/s elysiuM
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  2 hengen hytti/hlö

A PLUS  4620

A 4450

B PLUS 3950

B 3790

C 3490

SINGLE 3990

Laivassa on rajattu määrä 
hyttejä/kategoria.

Yhden hengen hytit  
A- ja B-kategorioista, 
tiedustele.

400
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202204206208210212

203205207209211215
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404

405407409411

406408410

403

HYTTIEN HINNAT:
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lennot lufthansa
16.10.2021 Helsinki – Frankfurt 06:30–08:10 
 Frankfurt – Ateena  09:30–13:15
23.10.3021 Ateena – München  15:20–16:55 
 München – Helsinki  20:30–23:55

Matkan hinta 
Katso hyttien hinnat edelliseltä sivulta, sivu 10. 
Laivassa on rajattu määrä hyttejä/kategoria.

Matkan hintaan sisältyy
• Lennot Helsinki – Ateena – Helsinki
• Ilmastomaksu lennoille
• Matkustaja-, lentokenttä- ja turvallisuusmaksut sekä lentokenttävero
• Risteily valitsemassanne hyttikategoriassa
• Satamamaksut
• Risteilyn aikana kolme ruokailua päivittäin, iltapäiväkahvit, tervetuliaiscocktail ja jäähyväiscocktail
• Kuljetukset, retket, sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti, Whispers-kuulokkeet retkien aikana
• Emeritusprofessori Jaakko Frösénin esitelmät, luennot ja opastukset
• Matkanjohtaja Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä

Matkan hintaan ei sisälly
• Ruokajuomat ruokailujen aikana tai baarissa
• Henkilökohtaiset menot laivalla kuten esimerkiksi kylpyläpalvelut, pesulapalvelut sekä muut menot,  

joita ei ole erikseen mainittu kuuluvan matkan hintaan
• Miehistön juomarahat
• Matkavakuutus ja peruutusturva

Matkaehdot
• Pidätämme oikeudet matkaohjelman muutoksiin sekä siihen, että joissakin vierailukohteissa  

voi olla rajoituksia
• Osallistujien vähimmäismäärä on 30 henkilöä
• Ilmoittautuminen viimeistään 31.5.2021
• Ilmoittautumismaksu on 650 euroa
• Loppulasku erääntyy 6 viikkoa ennen lähtöä

Passi ja Maahantulosäännöt
Ilmoitamme matkustajille hyvissä ajoin voimassa olevat maahantulosäännöt (esimerkiksi rokotustodistus, 
koronatesti ja osallistumislomake). Muista tarkistaa matkavakuutus ja peruutusturva, jos sairastut ennen 
matkaa tai matkan aikana. Tarkista myös, että passi on voimassa koko matkan ajan. Ota mukaan sininen 
eurooppalainen sairausvakuutuskortti, jonka voit tilata Kelalta.

Peruutusehdot:
31.8. saakka Vapaa peruutus
1.9.–14.9.2021    50% matkan hinnasta veloitetaan
15.–30.9.2021    75% matkan hinnasta veloitetaan
1.–16.10.2021  100% matkan hinnasta veloitetaan

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin sekä muutoksiin, jotka eivät johdu meistä, esimerkiksi paikalliset 
vero- tai valuuttakurssimuutokset. Matkanjärjestäjän erityisehtojen vuoksi pyydämme tarkistamaan jo 
varausvaiheessa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne kattavat tämän matkan peruutusehdot.

varaukset:
Varaukset joko sähköpostitse alumni@axtours.fi tai puhelimitse numeroon 040 483 4950. 

HUOM! Kun teet matkavarauksen, ilmoita koko nimesi juuri kuten se on passissa (kaikki etunimet). 

tietoa Matkasta


