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Vi går i land på Katsiki-
stranden, hvor der vil være 
mulighed for at bade

På besøg i den hyggelige 
fiskerby Fiskardo 

Vi skal sejle på 
Acheron-floden

Eksotiske strande og 
græske hemmeligheder
De smukke, frodige bugter på Lefkas frembringer caribisk stem-
ning med nogle af Grækenlands smukkeste strande. Vi skal opleve 
det traditionelle Lefkas og udforske øens historie, det lokale køk-
ken og de stolte græske traditioner. Og så skal vi selvfølgelig se de 
gudesmukke bugter på en skøn sejltur rundt om øen, hvor vi bl.a. 
ser grotten i Meganisi, som var skjulested for den græske flåde 
under 2. Verdenskrig. Vi bor på et skønt hotel med en parklignende 
have og særdeles gæstfrie værter. 

UDREJSE
Udrejse med Great Dane Airlines 
direkte fra Aalborg til Preveza. Transfer 
til hotel.

UDFLUGTER
Sejltur Kefalonien-Ithaka 
– heldagstur
Efter morgenmaden på hotellet kører 

vi til havnen i Nidri, hvorfra en smuk 
sejltur rundt til Lekfas smukkeste 
bugter begynder. Vi sejler først til 
Katsiki-stranden, hvor vi går i land, og 
der vil være mulighed for at bade og 
nyde synet af de dramatiske klipper 
og det turkise vand. Næste stop er 
Kefalonien, hvor vi ankommer til 
fiskerbyen Fiskardo. Her går vi i land 

ved den billedskønne havn omkran-
set af venetiansk-inspirerede huse i 
smukke pastelfarver. Byen er indrettet 
med små gader, butikker og hyggelige 
taverner, som vi udforsker til fods. 
Vi sejler nu videre til den berømte 
Papanikolis-grotte i Meganisi, som 
havde stor betydning for den græske 
flåde under 2. Verdenskrig. Her gemte 
de sig for den tyske besættelsesmagt 
og angreb tyske skibe. Vi afslutter 
turen med mulighed for en svømmetur 
ved Skorpios og en tur rundt om Sparti 
og Kastri, inden vi først på aftenen er 
tilbage i Nidri havn.

Det traditionelle Lefkas 
– heldagstur
I dag skal vi udforske den græske kultur 
og de græske traditioner på land. Vi 
begynder med en gåtur i Lefkas by, hvor 
vi ser den historiske arkitektur, som sta-
dig dominerer. Bl.a. er Pantokratoras-
kirken fra 1699 et enestående eksempel 
på Lefkas religiøse arkitektur. Ved 
kirken ligger Aristotelis Valaoritis grav, 
en af Grækenlands største forfattere. 

Få kilometer fra Lefkas by besøger vi 
klostret Panagia Faneromeni, og her får 
vi et unikt indblik i den kulturelle ud-
vikling og historie på Lefkas. Den farve-
strålende klosterkirke er stadig beboet 
af munke, som går rundt i deres sorte 
beklædninger. Klostrets historie går 
tilbage til før kristendommen, og klo-
stret er et af de mest betydningsfulde 
monumenter på Lefkas. Bussen tager 
os videre til den traditionelle landsby 
Kraya, som er den største bjergby på 
øen, og her går alt sin stille gang i de 
små gader og på de lokale taverner. 
Byen er kendt for brodering, og der vil 
være mulighed for at besøge folklore 
museet, som huser en imponerende 
samling af traditionelle broderier. Vi 
spiser frokost i den charmerende by, før 
vi vender tilbage til vores hotel.

Mystiske Epirus – heldagstur
Vi ankommer til deltaet ved Acheron-
floden, hvor vi skal sejle på floden. 
Her er et rigt fugleliv og mulighed 
for at se vandskildpadder, bævere, 
kongefisk og blå dragefluer. Vi passerer 

Nekromanteio, ”De dødes orakel”, 
som er et ældgammel tempel, viet til 
Hades. Her kunne man efter sigende 
kommunikere med sine forfædre. Vi 
ankommer herefter til Mesopotamos, 
hvor vi stopper og spiser frokost, inden 
vi fortsætter til Gliki. I Gliki går vi langs 
Acheron-flodens klare og kølige vand 
til flodens kilder. Undervejs nyder vi 
den flotte natur. Ifølge mytologien var 
Acheron-floden sjælenes hvilested. Det 
var her færgemanden Charon sejlede 
de dødes ånder til dødsriget Hades.

Nikopolis og Santa Mavra 
– heldagstur
Kejser Augustus opførte byen Nikopolis 
efter at have vundet slaget om Actium. 
På dansk oversættes Nikopolis til 
”sejrsbyen”, og byen blev grundlagt som 
en hæder til ham selv og for at andre 
kunne se, hvilken mægtig kejser han 
var. Derfor skulle byen prydes med sto-
re, flotte monumenter for at hylde kej-
seren, hvis mål var at romanisere hele 
Grækenland. Vi oplever byen og hører 
om den spændende historie i det arkæ-

ologiske område, som i øvrigt er fredet 
af UNESCO. Efterfølgende besøger vi 
det arkæologiske museum i Nikopolis, 
hvis udstillinger viser menneskets 
dagligdag under den romerske periode. 
Vi kører derfra til Lefkas by og slottet 
Santa Mavra, bygget i 1300-tallet for at 
beskytte mod udefrakommende. Herfra 
videre til Lefkas’ hyggelige centrum, 
hvor venetiansk arkitektur dominerer i 
de små charmerende gader med caféer 
og butikker. Her er der tid på egen hånd 
til en kop kaffe eller til at udforske 
byen. Udflugten koster DKK 340 pr. 
person og er inkl. entré til Nikopolis’ 
arkæologiske område og museum. 
Ekskl. forplejning. 

HJEMREJSE
Transfer til Perzeva Lufthavn. 
Hjemrejse med Great Dane Airlines 
direkte fra Preveza til Aalborg.

Lefkas 
 8 DAGE FRA 7.295

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

8. maj Aalborg 7.295
18. september Aalborg 7.395
25. september Aalborg 7.395

2. oktober Aalborg 7.295
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 900
Tillæg for mad på fly 190

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg – Preveza tur/retur
• Transfer lufthavn til hotel tur/retur
• 7 overnatninger på hotel
• 7 x morgenmad 
• 4 x frokost med drikkevarer på hotel
• 1 x frokost på udflugtsdag
• 7 x aftensmad med drikkevarer
• Turistskat (ca. DKK 50)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Lefkas (gns.): Maj 22°, sept.- okt. 22°- 27°

ØVRIGT Turen kan være krævende for gangbe-
sværede. Der tages forbehold for ændringer i 
programmet afhængig af vejrforhold.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/LEF

Villagio Maistro er et hyggeligt og 
typisk græsk hotel omgivet af haver 
med oliventræer, hyggelige kroge 
og i kort afstand til den populære 
Ai-Giannis sandstrand (600 m) og den 
livlige Lefkas by (1,5 km.) I Lefkas by 
er der flere hyggelige restauranter, 
barer og butikker og den flotte, livli-
ge strandpromenade med store skibe 
er helt sikkert en spadseretur værd. 

Hotellet råder over et dejligt poolom-
råde med poolbar, hvorfra man kan 
nyde en forfriskning i de afslappende 
omgivelser. Ydermere byder hotellet 
på en hyggelig restaurant, reception, 
fitness-faciliteter, og gratis Wi-Fi. Vi 
indkvarteres i hyggelige lejligheder, 
udstyret med toilet og bad samt 
hårtørrer. Desuden har lejligheder-
ne balkon/terrasse med udsigt til 
haven/poolen. På værelset findes 
aircondition, TV samt minikøleskab. 

All inclusive light
Der er all inclusive light på hotellet, 
hvilket indbefatter en righoldig 
morgenmad, frokost og en varie-
rende aftenbuffet med græske og 
internationale retter. Til frokost og 
aftensmad er der inkluderet vand, 
husets vin, øl og et udvalgt sortiment 
af soft drinks. www.maistro.gr
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