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Grækenland 
langtidsferie 
Det græske fastland emmer af fascinerende historie, klassisk kultur og afslappende 
stemning. Vi oplever det hele med bus på denne langtidsrejse til Grækenland og Chalkida, 
hvor vi skal tilbringe dejlige dage i tempereret og mildt klima. Vi bor centralt i den hygge-
lige by Chalkida på et skønt hotel med forrygende udsigt. Meget af den græske historie 
om antikken er centreret her, og i kort afstand findes mange interessante seværdigheder 
at udforske. 

Byen Chalkida
Chalkida er rig på græsk charme og ligger på den 
yderste spids af Evia, som er Grækenlands andenstør-
ste ø. Byen er rig på spændende historie og historiske 
bygninger fra middelalderen og er populær blandt 
athenere pga. den dejlige promenade, gode shopping-
muligheder og et hyggeligt bar- og restaurationsliv 
kendt for fisk og skaldyr af meget høj kvalitet. Fra 
Chalkida er der flere spændende udflugtsmål, som 
kan nås med tog og bus. I Chalkida findes det mystiske 
fænomen at havstrømmen ændrer sig hver sjette time. 
Det er noget, der skal opleves. 

UDREJSE
Turen til Grækenland går via Tyskland gennem Prag, 
Bratislava, Budapest og Beograd. Overnatning ved hhv. 
Nürnberg, Budapest og Beograd. 

UDFLUGTER
Byrundtur Chalkida – halvdagstur
Vi tager på en orienterende byrundtur til promenaden, 
gågaderne og de hyggelige kroge med caféer, restau-
ranter og butikker. Vi skal også udforske Chalkidas hi-
storie og ser Agia Paraskevi kirken, Emir Zade moskeen 
og det imponerende Karababa Slot. 

Athen, Akropolis, Akropolis Museum 
– heldagstur
Efter morgenmaden skal vi udforske Athen. Vi tager på 
byrundtur og ser bl.a. templet for den Olympiske 
Zeus, Hadrians Port, Parlamentet og mindesmærket 
for den ukendte soldat, akademiet, universitetet, 
nationalbiblioteket og Forfatningspladsen (Syntagma). 
Ved Akropolis besøger vi de arkitektoniske mester-
værker Propylaea, Athene Nike, Erechtheion-templet 
og Parthenon. Der er også mulighed for at besøge 
Akropolis Museum.

Delfi – heldagstur
Vi begynder med et besøg i det gamle Delfi. Vi ledes til 
det helligste Apollon Tempel, dedikeret til den græske 
gud Apollon. Ifølge legenden dræbte Apollon slangen 
Python, hvorefter Delfi blev et fristed, hvor man kunne 
komme og få et godt råd af Apollo selv. Ved templet sad 
guiderne, som alle hed Pythia, og formidlede Apollos 
råd. Templet har være offer for jordskælv og brand og 
er genopbygget flere gange. I dag er der kun kolonner 
og dele af stiftelsen tilbage.

Epidauros, Nafplion – heldagstur
Vi oplever Cyclopeans vægge, Lion’s Gate, 
Agamemnons og Klytaimnestras grave samt Atreus’ 
skatte. Næste stop er Epidauros og teatret, som er en 
arkitektonisk perle skabt af menneskehænder 300 år 
f.Kr. Strukturen er komplet symmetrisk og teatret er 
berømt for sin gode akustik. Videre til den romantiske 
by Nafplion, der ligger smukt ved en lille havn under 
den høje Palamidi fæstning. Her er smalle gader, 
elegante venetianske huse, neoklassiske palæer og 
interessante museer.

Korinth, Mykene – heldagstur
Vi kører ad kystvejen forbi Korinthkanalen. Det er 
et imponerende bygningsværk med skøn udsigt 
og en spændende historie. Vi fortsætter til byen 
Korinth, som engang var handelscentrum, og ser bl.a. 
Apollontemplet og romersk agora samt går en tur i 
byen. Herfra kører vi til Mykene, som er på UNESCO’s 
Verdensarvsliste. Mykene var et stort knudepunkt for 
den græske civilisation og en militær højborg, der domi-
nerede meget af det sydlige Grækenland. Vi udforsker 
bl.a. det arkæologiske område, som er hjemsted for 
Agamemnons rige.

Athen By Night
Denne gang besøger vi Athen om aftenen og går en tur i 
gågaderne, ser de flotte oplyste monumenter og nyder 
en græsk middag på en hyggelig restaurant. Efter mid-
dagen skal vi opleve et folklore show med græsk musik 
og dans. Middag og show koster DKK 300 og skal 
bestilles ved tilmelding. Gennemføres ved minimum 
10 deltagere.

Eretria – halvdagstur
I Homers Illiaden er Eretria stedet, hvorfra man 
sendte skibe til krigen i Troja. Efter lang krigsførelse 
mod netop Chalkida måtte Eretria se sig slået. Der er 
dog stadig flere antikke ruiner, og vi ser bl.a. Apollo 
Daphnephoros tempel, Mosaikhuset og Eretrias arkæ-
ologiske museum. Der vil være tid til en gåtur gennem 
de traditionelle gader i det gamle centrum, hvor man 
kan se teatret og gymnasiet. 

HJEMREJSE
Hjemrejse med overnatning omkring Beograd, i Prag 
og i Tyskland inden vi ankommer til Danmark. 

BUSREJSE • 25 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

3. marts 3E 11.995
23. oktober 3E 11.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 2.800
Tillæg for værelse med havudsigt 550

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 3 x overnatninger på udrejse 
• 3 x overnatninger på hjemrejse 
• 18 overnatninger i Chalkida
• 18 x morgenmad 
• 18 x aftensmad 
• Forplejning på ud- og hjemrejse
• Turistskat
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder
• Engelsktalende lokalguide

VALUTA EURO (EUR)

VEJRET Chalkida (gns.): marts-april 15°- 18°, 
okt.-nov. 18°- 20°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/GRAEL

Vi bor på det klassiske Lucy Hotel, 
oprindeligt opført i 1950’erne som 
et luksushotel og trækplaster for 
mange kendte skuespillere fra nær 
og fjern. Med en placering på første 
parket, på den hyggelige boulevard 
og med en forrygende udsigt over 
Evoikos-bugten, ligger hotellet ide-
elt til en hyggelig slentretur langs 

promenaden, hvor flere taverner 
og restauranter byder på lokale 
specialiteter. Det er også nemt at 
komme rundt på egen hånd med 
busstoppested og togstation inden 
for kort afstand. Det lokale centrum 
med butikker og gågader er også i 
nær afstand fra hotellet.
Hotellet råder over døgnåben 
reception, restaurant, café og 
bar, vaskeservice, gratis Wi-Fi. 
Værelserne er udstyret med bad og 
toilet, hårtørrer, TV, aircondition, 
minibar, skrivebord og safeboks.
Forplejningen på hotellets restau-
rant Palladion er god med varieret 
kost. Der serveres en righoldig mor-
genbuffet og om aftenen serveres 
der klassiske middelhavsretter

 25 DAGE FRA 11.995
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