
D
ag

 1

Arriveer in Athene. Aandete en oornag Athene.
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Korinte (Hand 18)
Na ontbyt besoek ons Korinte. Oppad stop ons by die kanaal van Korinte wat Peloponese van 
die Griekse vasteland skei en die Egeïese See verbind met die Iomiese see. Dit was in Korinte 
waar Paulus vanaf die ‘Bema’ met die Korinthiërs oor Jesus gepraat het en het vir sowat 18 
maande hier gewoon.
Dit is ook in Korinthe waar hy die tentmakers Aquila en Priscilla (Hand. 18:1-18) ontmoet het. 
Terug in Athene spandeer ons vrye tyd in Plaka – stap tussen vriendelike winkeltjies en geniet 
‘n koppie koffie by een van die talle straatkaffetjies. Jy gaan Athene nog goed leer ken!
Aandete en oornag Athene
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Athene
Ons reis vandag deur die Griekse geskiedenis en ontdek antieke Athene - ‘hoofstad van 
demokrasie’ en eens die tuiste van Sokrates en Plato. Ons begin by die beroemde Nuwe 
Acropolis Museum – sowat 15  000 m² in omvang. Dan ontdek ons saam die meesterstukke 
wat behoue gebly en deur die eeue bewaar en restoureer is in die nasionale argeologiese 
museum. Na middagete besoek ons die Akropolis met die Partenon asook die Areopagus 
waar Paulus sy beroemde preek gelewer het oor die identiteit van die “onbekende God”.
( Hand 17:15-34) Aandete en oornag Athene.
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Piraeus – Egeïese see (Hand 27:27) - Mykonos
Ons 4 dag bootvaart begin vandag! Ons gaan aanboord by die hawe van Piraeus en die skip 
begin seil omstreeks 11:00. Geniet die res van die dag op dek tussen die restaurante en 
swembaddens. Omstreeks 18:00 dok ons by die idiliese eiland Mykanos.
Dié wêreld-beroemde eiland is die mees kosmopolitiese van al die eilande en lok duisende 
toeriste, kunstenaars en intellektueles van oor die wêreld. Hier het jy vrye tyd om die eiland te 
verken so lank jy lus is. Geniet gerus ‘n Griekse ‘Meze’ en glasie wit wyn op een van die mees 
idiliese plekke op aarde! As jy nog nooit lus was vir skilder nie, gaan jy dalk nou ‘n klas of 2 wil 
gaan neem as jy terug by die huis is! Die skip begin om 23:00 met haar nagvaart.
Middagete, Aandete en Oornag aanboord ons skip

Paulus Reisplan na Griekeland
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Efése – Patmos (Hand 18 &19)
Vroegoggend dok ons by die Turkse hawe van Kusadasi. Ons gaan aan land en besoek 
een van die bes-bewaarde antieke stede - Efese - wat eens die hoofstad van die Romeinse 
provinsie Klein- Asië (Hand 20) was en die eerste van die sewe gemeentes van Openbaring 
(Open  1:1,2,7). Gedurende die ‘goue era’ van die Romeinse Ryk in die 2de eeu nC, was Efese ‘n 
belangrike handel- en kommesiële sentrum. Bekende figure wat in Efese gewoon het was o.a. 
Hercules en natuurlik Paulus. Hier het Paulus sowat 2 jaar gewoon en die Evangelie na die hele 
omgewing van hier af versprei. Ons besigtig opgrawings in die Kuretiese weg en Marmerstraat 
(Die Sandton van destyds!), sien die uitgetrapte spore van ontelbare strydwaens, stap verby 
die beeld van die god Nike en ander argitektoniese meesterstukke soos die Magnesia, Hadrian 
& Artemis se tempels en die Biblioteek van Celsus. Volgens oorlewering het Maria ook saam 
met Johannes hier kom woon na Jesus se kruisiging en is dan ook hier oorlede. Moontlik het 
Johannes ook sy Evangelie hier geskryf.
Gedurende middagete seil ons verder na die eiland Patmos. Hier kan jy weer die eiland op 
jou eie verken en die “Jerusalem van die Agiatiese See“ ontdek. Opsioneel is ‘n besoek aan 
die klooster van St Johannes en die grot van die Apokalips, waar Johannes die Boek van 
Openbaring tydens sy ballingskap geskryf het. (Op. 1:9-11).
Middagete, aandete en oornag aan boord ons skip.
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Kreta - Santorini
Vandag dok ons vroegoggend by die eiland Kreta (Hand 27:12-21)
(Ou testament: Gen 10:14, Deut 2:23, Jer 47:4, Amos 9:7) Die besoek aan Kreta is opsioneel, 
so jy het ‘n keuse om die oggend luilekker op die skip deur te bring of die eiland van Kreta 
te besoek. Koste hiervoor USD 62.00. Die besoek aan Kreta sluit is die prentjie mooi Knossos 
Paleis van die Minoïese beskawing (3de en 2de Millenium vC). Paulus het vir Titus as leier van 
die gemeente van Kreta agtergelaat (Titus 1:5)
Voor middagete keer ons terug na die skip en vaar verder na Santorini, die “Swart Pêrel” van 
die Egeïse See. Volgens baie is Santorini die hoogtepunt van ‘n Griekse eiland vaart so maak 
reg vir skilderagtige tonele. In Santorini, besoek ons die dorpie Thera juis om een van die 
wêreld se mees asemrowende panoramas eerstehands te ervaar!
Middagete, aandete en oornag aan boord skip
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Lamia – Trikala - Kalambaka - Meteora
Ons dok vroegoggend by Pireaus en vertrek dadelik Noordwaarts deur die mees asem-
rowende natuurskoon van die Griekse middellande na Meteora. Stel jou voor Paulus loop 
met sy volgelinge hier en padlangs leer hy hulle van God se Woord en verkondig die Evangelie 
aan gewone mense. Ons reis gaan verby Lamia, en Trikala tot by Kalambaka waar ons tussen 
asemrowende berg- formasies sal oornag ... die tuiste van verskeie middeleeuse kloosters,   
sommige vandag steeds in gebruik.   Aandete en oornag in Kalambaka.
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Meteora Kloosters
Ons besoek vandag veskeie kloosters o.a. die VARLAAM en St. Stefanus kloosters, geleë bo-op 
imposante massiewe rotse. Dié 14de-eeuse kloosters troon uit bo fabelagtige rots-
formasies – verseker van die mooiste plekke ter wêreld. Binne in hierdie kloosters is verskeie 
historiese en godsdienstige skatte ontdek. Ons leer vandag iets van pelgrim wees. Ons gee 
tyd vir stil word, alleen wees en vir jou om die wortels van Christenskap te ontdek.
Aandete en oornag Kalambaka
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Delphi
Vertrek na Delphi. In Delphi besoek ons die argeologiese museum met beroemde items - 
sommige dateer terug na die tyd van Paulus. Ons besoek ook die Tempel van Apollo, waar 
Paulus sy luisteraars geleer hat van die ‘Lewende God’. Aandete en oornag: Delphi.
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0 Larissa – Volos – Thiva – Athene

Ons vertrek vanoggend oppag terug na Athene met ‘n nuwe passie vir Griekeland, sy 
geskiedenis en die intense besef dat ons geloof hier 2000 jaar gelede gevestig is. Ons reis 
verby Larissa, Velestino en Almiro, kuslangs tot by Athene. Aandete en oornag Athene.
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Athene / Istanbul
Vrye dag in Athene. Vertrek terug na Suid Afrika of Istanbul (Opsioneel: 3 dae, 2 nagte).


