
Under tio dagar upplever vi Grekland genom lättare vandringar som tar oss genom fantastiska

historiska miljöer. Strövtågen är mellan 5 och 10 kilometer långa och går till  oraklet vid

Apollontemplet i Delfi, ruinerna vid Korinth, de ortodoxa klostren belägna på sandstensklippor i

Meteora samt mellan traditionella byar och gamla stenbroar i Pindosbergen. Vi åker båt genom den

Joniska arkipelagen till ön Ithaka där vi bor i tre nätter. Det var härifrån Odysseus gav sig av på sin

långa seglats till Troja och här finns spår av både Homeros och Kung Odysseus. Resan är både

historisk och otroligt vacker. Den djupa Vikosravinen, Korinthkanalen och den högresta ön Ithaka

blir några av många höjdpunkter. Vi avrundar vårt grekiska äventyr i Aten och äter avskedsmiddag

vid Akropolis fot. 

,
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Resfakta och pris

Dag 1 Flyg till Aten

Dag 2 Meteora

Dag 3 Meteora

Dag 4 Vikosravinen

Dag 5 Zagoria

Dag 6 Vathy, Ithaka

Dag 7 Ithaka

Dag 8 Ithaka

Dag 9 Korinth och Aten

Dag 10 Hemresa

Datum:
19 – 28 maj 2023
24 september – 3 oktober 2023

Resans pris: 24 900 kr

Enkelrumstillägg: 3 500 kr

Antal deltagare: 16-24

Allt detta ingår

• Flyg från Stockholm till Aten t/r (avresa från Göteborg,

Olso och Köpenhamn mot tillägg)

• 

• Svensk färdledning

• Alla transfers med egen buss och båt enligt resplanen

• Del i dubbelrum på hotell av god standard. Reser du

ensam kan du välja att boka enkelrum mot pristillägg

eller att boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt antal

resenärer står vi i så fall för den extra kostnad det

innebär med enkelrum (gäller alltid vid bokning tidigare

än 60 dagar före avresa, därefter på förfrågan) 

• Halvpension (frukost samt lunch eller middag ej

flygdagarna)

• Alla inträden enligt programmet; Apollontemplet i

Delfi, Klostren Moni Agias Triados och Stora Meteoron i

Meteora, utsiktspunkter i Vikosravinen, Stavros Museum

samt Homeros skola på Ithaka, ruinerna Akrokorinth i

Korinth.  

• Skriftlig deltagarinformation och karta

• All dricks till guider, chaufförer och restauranger där

måltiderna ingår

Vad ingår inte i resans pris?

• Måltider som ej nämns ovan, dryck

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer här.

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering


Resplan

Flyg till Aten och transfer direkt vidare mot Delfi. Bussresan tar

drygt två timmar och vid ankomst checkar vi in på hotellet innan vi

får en första kortare introduktion till resans första anhalt, det

magiska Delfi.

Vi väljer att se Delfis arkeologiska museum redan idag innan vi

intar middagen. Delfis arkeologiska museum ligger i närheten av

Apollontemplet. Det är ett av Greklands finaste arkeologiska

museer och byggdes redan 1903. Idag finns utställningarna i 14

rum och omfattar totalt 2270 kvadratmeter. Här finns mängder av

statyer, fresker och annat. Mest känd är museet för Körsvennen i

Delfi. Det arkeologiska området i Delfi blev 1987 uppsatt på

Unescos världsarvslista.

På kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag.

Dag 1

Flyg till Aten



När vi vaknar upp på morgonen intar vi vår frukost på hotellets

rymliga terrass. Från terrassen ser vi hela vägen ned till

Medelhavet och hamnstaden Kirra. Genom en dryg miljon olivträd

ser vi den gamla stigen som snirklar sig ned hela vägen till vad som

en gång var Cirrha (Kirra) där pilgrimer till oraklet utgick ifrån när

de kom till havs. Kanske ser vi några hoppfulla på väg till oraklet?

Vi ska idag göra vårt första strövtåg och vi gör det norr om Delfi på

det heliga Parnassosberget. Vi går direkt ut ur staden och går första

de trevliga trapporna som leder oss genom den kuperade staden

Delfi. Vi fortsätter sedan uppåt och vi följer den stora europeiska

vandringsleden E4. Det var denna led som pilgrimerna norrifrån

anlände till Delfi. Vi går ett par kilometer till utkikspunkten Kroki,

varifrån vi får en fantastisk vy över Delfi, olivlundarna och hela

vägen ned till havet. Vi går sedan tillbaka, först samma väg vi gått,

men avslutar på en annan väg och får då vyer över den gamla

kapplöpningsbanan inne på tempelområdet. Vi går upp och ned

cirka 300 höjdmeter. Tycker man det är för häftigt att gå upp så

mycket denna första dag går det utmärkt att gå en del, njuta av

utsikterna och vänta in de som vill gå hela vägen till

utsiktspunkten. Stigen vi följer är väl anlagd och lätt att gå. Det är

oändliga serpentinsvängar längs vägen som ser ut den gjorde

tusentals år tillbaka i tiden. Vandringen är totalt cirka sex

kilometer och vi räknar med att vara tillbaka i Delfi i lagom tid för

lunch. Lunch på egen hand.

Delfi är beläget på Parnassosbergets sluttning och under Antiken

sågs denna plats som jordens mittpunkt. Vi följer den heliga

processionsvägen som slingrar sig upp till Apollontemplet. Här satt

det berömda oraklet, Pythia, och gav sina visioner av framtiden till

pilgrimer som kom från när och fjärran. Oraklet i Delfi fanns på

plats redan från 700-talet f kr. En kvinna som blivit utsedd till

Pythia behöll sin roll hela livet ut. I de skattkammare som låg längs

vägen lagrades enorma rikedomar och längre upp på berget hittar

vi den gamla amfiteatern. Härifrån får vi en underbar vy över Delfi

och Pleistosdalen med dess olivlundar.

Vi åker sedan drygt tre timmar för att komma till det som många

anser vara Greklands vackraste plats, Meteora. På 1300-talet

började munkar bygga och bosätta sig i kloster placerade 4-500

meter upp på branta klippformationer av sandsten. Kloster efter

kloster byggdes, det ena mer spektakulärt än det andra, till dess att

det till slut fanns 24 stycken här. En del av dessa är idag bara

ruiner, andra är övergivna, men fortfarande är sex stycken i bruk

där nunnor och munkar fortsatt bor och verkar. Området är

naturligtvis placerat på UNESCOs världsarvslista, men det som

verkligen fick fart på turismen var inte det utan snarare att det

figurerat i ett flertal filmer och då kanske framförallt i James Bond

Dag 2

Meteora



filmen For Your Eyes Only.

Vi bor här de kommande två nätterna.

Meteoras kloster byggdes på toppen av flera branta gråsvarta och

sockertoppsformade sandstensklippor som formats av erosion

under årtusenden. När vi blickar ut över dessa kloster är det svårt

att begripa hur de lyckats bygga klostren där och det är inte utan

att frågan varför också ställs. Det blir extra svårt att förstå när man

också tar in att det inte fanns några trappor till klostren förrän en

bra bit in på 1900-talet. Fram till dess användes portabla stegar och

nät som skickades ner för att lyfta upp varor och människor. Vårt

strövtåg är cirka sju kilometer och endast sparsamt kuperat, med

en höjdskillnad på drygt 200 meter att tackla.

Vi utgår från ruinerna av det gamla klostret Pantokrator och

fortsätter på stigar bland de enorma stenformationerna för att nå

de norra delarna av Meteora. Här hittar vi det delvis dolda klostret

Ypapanti och ruinerna av St Dimitros.

Vi fortsätter mot nästa klosterkomplex och denna gång är det Stora

Meteoron som vi besöker. Det är det största och äldsta klostret av

dem alla. Det har kallats klostret som blev hängande i luften på

grund av sin fantastiska placering på toppen av en klippa. Klostren

är inte öppna alla dagar och skulle Stora Meteoron vara stängt går

vi istället till klostret på grannklippan, Varlaam, som byggdes av

eremiten Varlaam på mitten av 1300-talet.

Vi avrundar dagens strövtåg i lagom tid för lunch. Eftermiddagen

tid att njuta av de fantastiska vyerna över området. I staden

Kalambaka finns också ett fint naturhistoriskt museum med en

speciell del som kallas Svampmuseet, det enda i sitt slag i

Grekland.

Samtliga sex kloster som är verksamma idag nås via broar och

trappor med en väldig massa trappsteg. Det råder strikt klädeskod

för att bli insläppt. Män har långbyxor och tröja som även täcker

armarna. Kvinnor måste ha kjol eller klänning som går hela vägen

ned samt täcka armar och axlar.

Vi bor även denna natt i den närliggande staden Kalambaka.

Dag 3

Meteora



Vi börjar dagen med att gå till ytterligare ett kloster i Meteora. Vi

går en kortare sträcka, ca 60 - 90 minuter, för att komma till ännu

ett av områdets fantastiska klippkloster, Moni Agias Triados. När vi

lämnar stadsområdet i Kalambaka så går vi först igenom ett

bostadsområde och kommer snart till en fin stenstig som man lagt

ut hela vägen mot klostret. Sista biten upp mot klostret är brant

och går mestadels i trappor. Belöningen när vi kommer upp är de

makalösa vyerna över hela området. Härifrån ser vi merparten av

de övriga klostren som fortsatt är i bruk.

Vår buss hämtar sedan upp oss i närheten av klostret och vi

fortsätter nu mot nästa fantastiska område i norra Grekland,

Pindosbergen och då i synnerhet till Zagoris byar. Under en del av

resan följer vi landsvägen via Egnatia som var det gamla romerska

namnet på vägen från Albanien till Konstantinopel. Hela resan går

på bergsvägar så även om distansen inte är lång får vi räkna med

tre timmars körning.

Bergsområdet Zagoria är oerhört vackert med vilda forsar,

ordentliga skogar och kalkstenstoppar som mäter över 2500 meter.

Insprängt i detta landskap finns fina gamla stenbyar och flera

hundra år gamla välvda stenbroar. Här bor framförallt vlacher, ett

folkslag som talar ett språk som har mer närhet till rumänska än

grekiska. De har gjort sig kända för att i historien varit fantastiska

handelsmän som i sin tur resulterade i storslagna hus i

hembyarna. De har också lagt ut fantastiskt fina stenbelagda stigar

mellan de 170 gamla broarna och de 46 byarna.

Här i området finns också Vikosravinen, en av världens allra

djupaste raviner och huvudskälet till att folk kommer hit. Idag gör

vi några väldigt korta vandringar på 1-2 kilometer för att ta del av

några av de allra bästa utsiktspunkterna över denna storslagna

ravin.

Till Belois utsiktspunkt går vi cirka två kilometer fram och tillbaka

för att komma till det som sannolikt ger oss hela området bästa

utsikt över ravinen. Från byn Monodendri går vi återigen cirka två

kilometer tur och retur för att komma till områdets äldsta, nu

övergivna, kloster från 1400-talet beläget på kanten av

Vikosravinen. Härifrån får vi nya makalösa vyer.

Vi åker sedan till vårt hotell som smälter in väl i omgivningen av

stenbyar där även vi bor i ett vackert hotell klätt i sten.

Dag 4

Vikosravinen



Vår vandring idag är en cirkulär vandring som tar in flera fina byar

och fyra av områdets absolut finaste stenbroar. Vi går på stigar,

både naturliga och stenbelagda och sträckan är drygt 8 kilometer

lång, men utan större ansträngningar då det är ganska begränsat

med höjdskillnader. Som högst på vandringen är vi på 900 möh och

som lägst 700 möh.

Vi kommer till fyra stenbroar under vandringen. Merparten av

områdets broar byggdes på 1700- och 1800-talet som en hjälp för

alla resande att ta sig över de många floderna. Broarna har en till

tre bågar, så kallade kamares. Vi kommer att passera den sannolikt

mest berömda av dem alla, Plakidas som har tre bågar. Den var

ursprungligen byggd i trä, men 1865 blev den en stenbro istället och

idag står den vackert omgiven av fantastisk natur och byggd för att

förbinda byarna Kipi och Koukoli. På samma sätt förbinder de

övriga tre broarna vi passerar byar med varandra och broarna

Kokori och Misios är bägge från mitten av 1700-talet. När vi står

högst på bågen på Misiosbron får vi återigen fina vyer över

Vikosravinen.

Byn Koukoli är en av de allra äldsta i området och sägs härstamma

från 1200-talet. 1430 signerade byarna här ett avtal med

ottomanerna som var början på den ottomanska perioden i

området. De fick behålla sin autonomitet som också gjort att de

kunnat behålla sin religiösa tro genom hela denna period, liksom

att de gavs goda möjligheter att bli handelsmän och detta avtal

gällde fram till 1868, flera årtionden efter att det oberoende

Grekland kommit till.

Handelsmännen investerade i broar och fina stenhus. Den

trebågade bron Plakidas är till exempel döpt efter den

framgångsrika handelsfamiljen Plakidas. Områdets äldre hus är

enklare stenhus, men från slutet av 1700-talet började de bygga

flervåningshus i sten med fina innergårdar.

Vår vandring tar merparten av dagen med många stopp vid

broarna och byarna. Vi avslutar i byn Kipi och vi ser till att äta vår

lunch på en fin traditionell taverna och har sedan resterande del av

eftermiddagen fritt för egna upptäckter.

Dag 5

Zagoria



Med egen buss åker vi till Astakos, beläget på kusten i västra

Grekland. Härifrån ska vi ta oss med båt kl 12.45 enligt nuvarande

tidtabell till den mytomspunna ön Ithaka, Homeros ö i den Joniska

övärlden. Båtresan tar drygt tre timmar och en transfer tar oss till

vårt hotell som ligger i Vathy, den största orten på Ithaka.

Hela Ithaka har drygt 3000 invånare, varav mer än hälften bor i

huvudorten. Det är inte många som tar sig till Ithaka, sin historia

till trots. Inga svenska researrangörer kommer hit, men det är

några få brittiska som letar sig hit. Det är märkligt för det är en av

de vackraste öarna i hela den grekiska övärlden. Vi kommer att bo

här de kommande tre dagarna och idag passar vi på att bekanta

oss med ön och äter en gemensam middag på en trevlig taverna i

Vathy. Vathy ligger vackert i en bred bukt på södra delen av ön. Här

finns flera bra tavernor, kaféer, barer och affärer. På kvällen går vi

till Ithakas främsta restaurang och äter en härlig måltid av havets

frukter.

Som många av platserna på denna resa besöktes även Ithaka av

radarparet Steve Coogan och Rob Brydon när de spelade in filmen

The Trip to Greece där de följer Odysseus fotspår från Troja till

Ithaka. En fin staty av Odysseus står på torget vi passerar på väg till

restaurangen.

Dag 6

Vathy, Ithaka



De flesta besökare som väljer just Ithaka gör nog det just för dess

historiska värde, men det är också en väldigt vacker bergig ö.

Högsta punkten på ön mäter drygt 800 meter över havet och idag

ska vi se mer av de vackraste delarna av ön.

Vi börjar med en transfer en bit upp i bergen till det dramatiskt

belägna klostret Kathara. Efter ett besök i det trevliga klostret

börjar vi dagens strövtåg som är knappt en mil långt. De första tre

kilometrarna går vi på en relativt stenig stig som först tar oss upp

till drygt 700 möh, innan vi sedan går ned till 520 möh till öns

gamla huvudstad, Anogi. Vi kan också räkna med att vår vandring

ackompanjeras av bjällerljud från alla de getter och kor som vi

möter. Denna del av vandringen är inte så lång, men underlaget

gör att den känns krävande. Vill man ta det lugnare är det väldigt

fint att gå bilvägen (väldigt få bilar) cirka två kilometer till Anogi

istället. Oavsett val av väg har vi underbara vyer över Ithaka och

framförallt över bukten där Vathy ligger så förnämligt, men vi ser

hav åt alla håll. På Anogis trevliga huvudtorg tar vi en paus vid det

trevliga caféet innan vi tar oss an de resterande 520 höjdmetrarna

ned till kusten och den trevliga byn Kioni.

En kort sträcka på en bilfri väg tar oss förbi en landningsplats för

helikoptrar innan vi fortsätter på en väl anlagd stig som är lätt ta

sig fram på även om det är relativt många höjdmetrar vi går nedför.

Det är en härlig promenad och trots de många höjdmetrarna blir

det aldrig brant eller svårt att gå. Längs vägen ser vi många

spännande bergsformationer och lägs den lilla anlagda stigen finns

gott om bänkar utplacerade. Vi passerar bland annat förbi ett litet

kapell tillägnat Maria.

Avslutningsvis når vi Kioni, den kanske trevligaste byn på hela

Ithaka. Här finns flera restauranger som erbjuder lunchmöjligheter

och också en fin strand. Byn är inramad av lummig grönska och

turkost vatten i en hästskoformad bukt. Från hamnpromenaden

ser vi fiskebåtar och segelbåtar.

Dag 7

Ithaka



Idag ska vi gå i spåren av den person som gjort ön känd. Homeros

skrev Odyssén och Illiaden på 700-talet f kr och dessa epos som är

skrivna på hexameter har varit en ovärderlig källa för oss för

kunskap om Antiken. Illiaden kretsar väldigt mycket kring det tio-

åriga kriget om Troja. Merparten av eposet är belägen till krigets

slutskede och fejden mellan kung Agamemnon och krigaren

Achilles. Historien om den trojanska hästen kommer härifrån.

Odyssén å andra sidan beskriver de tio åren som Odysseus irrade

omkring på haven på väg hem från kriget och hem till sin älskade

Penelope som troget väntade på Ithaka.

Vi börjar dagen med en busstransfer på cirka 30 minuter till

Ithakas nordvästligaste hörn. Här ska vi vandra totalt cirka fem

kilometer i Odysseus fotspår. Vi åker till högsta punkten av denna

ö, där det ligger en radiomast och ett litet kloster. Härifrån har vi

fantastiska vyer över flera olika bukter, bland annat Polis strand där

man tror att Odysseus kom i land efter sina år till havs och här

ligger den grottan där man hittat massor av olika fynd, en del som

de säger härrör till Odysseus tid. Här får vi höra flera historier om

var hamnarna låg och var vakttornen fanns under Odysseus tid.

Från klostret går vi sedan på en bilfri väg ned till byn Exogi, en av

de tre ursprungsbyarna på Ithaka och i den bästa av världar är byns

lilla café öppet så att vi kan ta en liten paus här.

Vi fortsätter vi till den arkeologiska utgrävningsplats som kallas

Homeros skola. Här möter öns stora expert på Homeros upp oss

och förklarar för oss vad vi ser. En kort promenad tar oss till

Stavros där vi hittar en modell av Odysseus palats så som de tror

att det ska ha sett ut när han var kung här på ön. Här finns också

kartor som visar Odysseus långa färd på Medelhavet.

Vi besöker också Stavros Museum där vår guide berättar om de

viktiga lämningar som hittats här under utgrävningar. Grottan på

Polis strand anses allmänt ha varit öns centrum för religiös dyrkan

under hela den tidiga grekiska civilisationen. Grottan förstördes till

stora delar av en jordbävning 1953, men de saker man hittat under

utgrävningar på 30-talet finns bevarade i Stavros Museum. Det blir

sedan tid för lunch i Stavros by.

Vi avslutar dagens vandring med att gå ned till Polis strand. Här ser

vi den grottan varifrån skatterna kommit och det är fullt möjligt att

ta ett dopp här. Det är troligt att det vari härifrån som Odysseus

både lämnade och återvände. Det är bara att låta tankarna skena

och kanske för vårt inre se ett skepp som dyker upp vid horisonten

och Penelope som aldrig slutat hoppas gå ned till stranden för att

möta sin kung. Eller så kanske man ser något helt annat – en

Dag 8

Ithaka



slarver som inte brytt sig om att ta sig hem för att sköta om

familjen. Det är fritt fram för egna tankar.

En annan poet som varit på Ithaka är Lord Byron. Han tyckte så

mycket om Ithaka att han lät nedteckna ”If this island belonged to

me I would bury all my books here and never go away." På

eftermiddagen åker vi tillbaka till Vathy.

Det blir egen tid för bad, ströva omkring i Vathy eller bara läsa

någon trevlig bok. Kanske någon klassiker skriven på hexameter?

Idag blir det en vandringsfri dag. Båttransfer till Patra på halvön

Pelopenessos. Färjeövergången tar knappt fyra timmar med ett

stopp på ön Kefalonia på vägen. Båten går 09.45. Ankomst tidig

eftermiddag. Lunch äter vi ombord.

Vi har nu kommit till Pelops ö, Peloponnesos. Efter buss i en och en

halv timme når vi staden Korinth vid Korintiska näset. Vi börjar

med att se den Korintiska kanalen som förbinder Saroniska bukten

med den Korintiska viken och som gjort att sjöfarare förkortar sin

resväg oerhört.

Vi fortsätter sedan till det antika Korinth, en historiskt viktig stad

som idag är den näst största på Peloponnesos. Korinth är bland

annat känd för legenden om Sisyfos som bestraffades av Zeus till

att rulla en stor sten uppför ett berg, om och om igen i all evighet.

Enligt grekisk mytologi kom också den flygande hästen Pegasus

härifrån. Du får på egen hand utforska det arkeologiska området

Akrokorint. Akrokorint ligger på toppen av ett 575 meter högt berg

och är det största och ett av de mest imponerande gamla citadell vi

hittar i Grekland.

Härifrån fortsätter vi sedan till resans slutmål, Aten. Vi bor en natt i

området Plaka och äter vår avskedsmiddag i området. Akropolis är

inte längre bort än att vi ser denna gudars boning vila över oss och

för den morgonpigge finns sannolikt en möjlighet att gå dit

nästföljande morgon.

Dag 9

Korinth och Aten

På förmiddagen transfer till flygplatsen och hemresa till

Skandinavien.

Dag 10

Hemresa



Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Mikael Karlmark
Mikael är ursprungligen filmfotograf utbildad i London men har även titlarna

statsvetare och ekonom. Han reser mycket och bor ofta längre perioder i Rumänien där

han har en del av verksamheten i ett av sina företag. Mikael har lett mängder av resor

över hela Balkan och under en period varit skeppare i den grekiska övärlden. 

Kontaktperson

Jörgen Fredriksson
Produktionsansvarig, grundare

Jörgen har ägnat sig åt Asien sedan mitten av 80-talet. Sinolog och japanolog. Studerat i
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