
Începând cu ora 9 facem repetiții la școală 
pentru serata Erasmus. Cântăm, recităm, 

regizăm, dansăm.  
Mergem în familii pentru masa de prânz și ne 

pregătim pentru serată. 

12 decembrie 



Începe searata Erasmus.  Avem emoții, însă spargem gheața cu câteva cântece. 
Alături de noi, în public, sunt părinții copiilor greci și profesorii. 

Ne costumăm și punem în scenă fabulele pregătite de către echipele internaționale. 

12 decembrie 



Urmează momentele pregătite de 
fiecare echipă. Unii cântă, unii 

dansează dansează și alții pun în scenă 
fabule. 

12 decembrie 



Vine și rândul nostru! Îmbrăcați 
în frumoasele ii dansăm o 

Brașoveancă, cântăm, jucăm o 
horă și reușim să îi convingem și 

pe ceilalți să ni se alăture. 

La final toată lumea 
dansează grecește, așa cum 
am învățat  în a doua seară 

de la gazdele noastre. 
Ne înfruptăm din 

mâncărurle tradiționale 
oferite de greci. 

12 decembrie 



13-14 decembrie 
 
 
 
 

Kalamata- 
Olympia- 
Nafpaktos- 
Delfi- 
Arahova- 
Atena 

Kalamata 

Olympia 

Nafpaktos 

Delfi 
Arahova 

Atena 



Olympia 13 decembrie 
Trezirea la 5.30! Mâncăm ceva în grabă și ne grăbim către școală, unde ne așteaptă autocarul. 

Răsare soarele și noi ajungem la Olympia. Vizităm locul în care s-au organizat pentru prima 
oară Jocurile Olimpice. Locul pare să fi înghețat în timp. Facem și noi o cursă în spiritul locului. 

Super!  



Vizităm Muzeul arheologic Olympia și privind macheta ne imaginăm cum 
locul acesta liniștit era plin de viață atunci când se desfășurau întrecerile 

sportive. 
 

13 decembrie 



Pentru masa de prânz poposim la Nafpaktos, un port micuț de un pitoresc inedit. 

13 decembrie 



Străbatem țărmul vestic al Peninsulei Peloponez și peisajele deosebite ne încântă 
peste măsură. 

13 decembrie 



13 decembrie 



Delfi După câteva ore bune de mers ajungem la 
Delfi. Din păcate situl arheologic rămâne închis 

pentru noi. 

13 decembrie 



Delfi 
13 decembrie 



Delfi 
13 decembrie 



Arachova 

La scurt timp oprim într-un fermecător orășel-stațiune, situat în munții Parnassos,  
la aproape 1000 m altitudine, cunoscut iubitorilor de sporturi de iarnă. Cu taverne, turnuri , 

bisericuțe și produse tradiționale cetățuia ne-a încântat  toate simțurile. 

13 decembrie 



Arachova 13 decembrie 



Arachova 13 decembrie 



Atena 
Ajungem la Atena târziu și ne cazăm la Dorian Inn. Debarcăm bagajele în camere și mergem pe  

jos spre Placa. E plăcut să mergi pe jos prin centrul Atenei, sunt foarte mulți turiști care se 
plimbă,ca și noi.Ne oprim la un restaurant, în care se cântă live muzică grecească tradițională. 

  

13 decembrie 



Începem ziua cu micul dejun la hotel. Muuult mai bine ca în dimineața  
precedentă.Urcăm în autocar și mergem să vizităm Acropole. Peisajul este magnific și facem 
fotografii cu mare greutate, deoarece vântul amenință să ne zboare umbrelele, iar ploaia ne 
biciuie până la piele. Coborâm și vizităm Muzeul Acropole. Foarte interesant, mai ales că pe 
porțiuni mari podeaua este din sticlă transparentă și ne permite să vedem ruinele de sub 
clădire. Ne luăm rămas bun de la copiii greci și le mulțumim pentru găzduire. 

14 decembrie 



Mergem în centru să mâncăm, de data aceasta doar noi, românii. În grabă 
cumpărăm suveniruri pentru cei dragi, deoarece la 15.30 avem întâlnire la hotel 

cu olandezii, cu care plecăm către aeroport. 
Așteptarea este lungă, însă citim, jucăm cărți și schimbăm impresii. 

A fost o experiență minunată pentru noi toți! 

14 decembrie 


