
Vi får uppleva och se Peloponnesos 
fantastiska natur med härliga kuststräckor 
längs ett blått hav, passera imponerande 
bergsmassiv och känna den kryddiga 
doften av pinjeträd, vild oregano och timjan 
i de varma vindarna. 
Här finns fascinerande legender, dramatisk 
historia och majestätiska vyer. Följ med oss 
och upplev det historiska Grekland och njut 
av vackra, mytiska och antika Peloponnesos 
i oktober.

Programmet, dag för dag
10 oktober 
Ankomst till Aten 12.45, sedan transfer 
till hotellet. På kvällen får vi en guidad 
vandring i det pittoreska gamla området 
Plaka med sina smala gator, mysiga 
tavernor och affärer. 
Gemensam middag med livemusik och 
grekisk dans på en traditionell taverna i 
Plaka. Middag ingår.

11 oktober 
Korint – Nemea- Nafplio
I dag beger vi oss ut mot Korintnäset, den 
smala delen som förbinder fastlandet med 
halvön Peloponnesos. Här gör vi ett stopp 
för att titta på Korintkanalen, som byggdes 
för att förkorta sjövägen mellan Egeiska och 
Adriatiska havet.  Berget som kanalen är 
grävd/sprängd igenom är av kalksten som 
bildar fantastiska mönster och ger vattnet 
en underbar turkos färg.
Sedan fortsätter vår resa till den antika 
staden Nemea med resterna av det 
imponerande tempel som fanns här 
tillägnat guden Zeus. Här finns mycket 
historia och många av de gamla sagorna 
ur den grekiska mytologin härstammar 
just från Nemea.  Vi äter lunch på en lokal 
vingård och får prova viner på druvan 
Agiorgitiko, som odlas framför allt här i 
Nemea och på Peloponnesos.

Vi åker sen till den charmiga kuststaden 
Nafplio där vi kommer att bo de kommande 
2 nätterna. Bougainvillae är lika vanligt 
här som olivträd i Kalamataområdet och 
tavernorna är alldeles utmärkta, det 
är hit många Atenare gärna åker över 
veckosluten. Vi har kvällen på egen hand i 
Nafplio. Frukost och lunch ingår.

12 oktober 
Mykene–Epidaurus–Nafplio
Dagens utflykt går till antika Mykene,  
det som enligt grekiska mytologin var 
Agamemnons kungarike.
Att träda in genom lejonporten till staden 
är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Den 
antika och mycket vackra borgen får oss 
att tänka på sagorna från den grekiska 
mytologin. Det här var en blomstrande stad 
under bronstiden och ett mäktigt rike, och 
dess regent, Agamemnon, ansågs vara en 
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av de främsta härskarna. Kidnappningen 
av hans bror Menelaos vackra hustru 
Helena av den trojanske prins Paris var 
upptakten till det historiska Trojanska 
Kriget. Dessa nämns också i Homeros 
episka berättelse. 

Nästa stopp för dagen blir i Epidaurus där 
läkekonstens gud Askleipos dyrkades. Här 
finns rester av hans tempel som anses var 
ett av de vackraste mästerverken i Grekisk 
arkitektur, många sjuka besökte hans 
tempel för att få råd och uppenbarelser 
om kurer och botemedel.
Epidaurus var också en betydande 
hamnstad under antiken.

På eftermiddagen är vi tillbaka i Nafplio 
och får en guidad rundtur i denna 
historiska stad som fick vara Greklands 
huvudstad 1829-1834. Vi lär om dess 
historia bland de små gränderna, 
stadens vackra hus, historiska kyrkor 
och Syntagmatorget. Nafplio är en 
charmig kuststad och anses var den mest 
romantiska staden i Grekland. 
Under kvällen upptäcker vi staden på egen 
hand. Frukost ingår.

13 oktober
Monemvasia – Sparta 
Idag reser vi söderut längs med kusten till 
den medeltida vackra befästa bysantinska 
lilla staden Monemvasia som ligger på en 
klippa i havet, 400 meter från land. 

Halvön är kopplad till fastlandet med 
en landstunga på 200 meter. Vi får en 
guidad vandring genom den charmiga 
stadens olika delar, historiska byggnader, 
befästningar och vindlande små gator. 
Sen eftermiddag kommer vi fram till Sparta 
där vi övernattar. Frukost ingår.

14 oktober 
Mystras–Kalamata
På morgonen upptäcker vi Mystras, den 
medeltida huvudstaden i provinsen Morea 
i det Bysantinska riket, med palats, den 
brutna stadsmuren, kyrkorna och klostren. 
Vi reser sen längs med Manis västra strand 
mot Messenia, Peloponnesos grönskande 
sydvästra region där vi ska övernatta i 
Kalamata. 

Det blir tid att upptäcka staden Kalamata, 
som är känd för sina oliver, och äta middag 
på egen hand på någon av stadens 
mysiga tavernor. Frukost och lunch ingår.

15 oktober 
Antika Messene–Olympia
Vi lämnar Kalamata och reser till historiska 
och mytiska Messene. Messsene är en 
av de största och äldsta arkeologiska 
platserna i Grekland, man kan se de 
imponerande murarna, tornen och 
portarna som omgav staden. Det fanns 
en teater, torg och en av de finaste antika 
stadions i Grekland. Till skillnad från 
många andra grekiska ruiner där man 
bara anar vad som varit är Messini mer 
överskådlig. Man har även rest kolonner 
som på andra platser ligger kvar i dammet. 
Vi reser sen genom landskapet Elis med 
sina utsträckta slätter och övernattar i 
Olympia. Frukost och lunch ingår.

16 oktober 
Olympia – Aten
Efter frukost är dag dags att besöka den 
mest kända helgedomen och vaggan till de 
Olympiska spelen i Grekland, Olympia.
Olympia som ligger på den västra delen av 
Peloponnesos i en dalslätt och omgiven av 
skogsbevuxna höjder vid floderna Alfeiós 
och Kládeos har bebotts sen urminnes 
tider och var under antiken en viktig 
helgedom, orakel- och festplats samt en 
gemensam samlingsort för alla greker runt 
Medelhavet.

Under eftermiddagen beger vi oss till Aten 
där vi tillbringar vår sista natt.
Gemensam avskedsmiddag på en mysig 
taverna.

17 oktober Hemresa
Efter frukost beger vi oss till flygplatsen för 
hemfärd till Sverige.

Prisinformation:
fr. 16.500:-/per person, del i dubbelrum
Avresa från Stockholm, Göteborg, Malmö

Tillägg
Enkelrum 3.500:-/person
Avbeställningsskydd 825:-
Reseförsäkring 290:–/person

I priset ingår
• Flyg med SAS
• dagsaktuella flygskatter inklusive den 

nya miljöskatten
• Transfer till och från flygplatsen i Aten
• Boende på 3–4-stjärniga hotell med del 

i dubbelrum
• 2  Middagar, exklusive dryck
• 3  luncher, exklusive dryck
• Vinprovning
• Svensktalande lokalguide
• Svensk färdledare från Resia
• Entréer enligt program 

Flygtider:
10 oktober
Köpenhamn–Aten  08.35–12.45
Göteborg–Köpenhamn  06.55–07.40
Stockholm–Köpenhamn  06.05–07.20

17 oktober
Aten–Köpenhamn      13.35–15.50
Köpenhamn–Göteborg  17.10–18.05
Köpenhamn–Stockholm  19.00–20.15
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