
  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sensommerrejse med  

Varde LandboSenior  

Tolo,    
GRÆKENLAND 
24. september – 1. oktober 2019 

Spændende rejse 
med en perlerække 
af natur- og kultur 

oplevelser  

 

Mols Rejser    Grangaard Allé 28   7300 Jelling 

Tlf. 75 87 12 12     www.molsrejser.dk 



Velkommen til en oplevelsesrig rejse til den græske halvø Peloponnes 
 

Varde LandboSenior har i samarbejde med Mols Rejser sammensat en spændende og indholdsrig rejse med 

udgangspunkt i det nære miljø omkring den lille fiskerby Tolo ved Middelhavet.  

Rundt omkring står solvendte olivenlunde i grønne nuancer, og på de frodige bjergskråninger står de mange 

appelsin-, citron- og mandarintræer og bugner med frugter, som modnes i løbet af de næste måneder. 

I skal nyde den varme efterårssol, måske tage en dukkert i havet og blive forkælet godt og grundigt på 

hotellet. Her lægges der vægt på gode og friske råvarer, som tilberedes efter gamle græske traditioner. 

Det varierede program byder på flere besøg på mindre virksomheder, blandt andet hos en melmøller, et ouzo 

destilleri, en olivenolieproducent og en vinproducent.  Foruden en sejltur på Korinth kanalen indgår der også 

en sejltur til en nærliggende ø med picnic. Området rummer mange antikke ruiner, og I skal se Epidauros med 

det smukke amfiteater og Akropolis i Athen. Begge er på UNESCO's Verdensarvsliste. 

Indkvarteringen sker på et hyggeligt 3*** stjernet familiehotel, som er beliggende helt nede ved vandkanten i  

Tolos ældste bydel, hvor restaurant og terrasse vender mod havet. 

Rejsen slutter med en overnatning i Athen, så der bliver en formiddag med tid til at se Akropolis. 

Bus fra Varde Fritidscenter til Billund Lufthavn. Direkte fly fra Billund til Athen. 

 
Tirsdag den 24. september: Udrejse 

Der er afgang fra Varde Fritidscenter kl. 15:45 med ankomst til Billund lufthavn kl. 16:45, hvor I mødes med 

rejselederen. Aftensmad kan købes i lufthavnen, eller man kan tage en madpakke med hjemmefra. Flyafgang fra 

Billund kl. 18:55 med ankomst til Athen kl. 23:35. Vi kører direkte til Hotel Dolfin i Tolo – en køretur på ca. 2½ 

time. Mens værelsesnøglerne udleveres og bagagen bringes til værelserne, får vi en sandwich. 

Onsdag den 25. september: Nafplio og ouzo destilleri    

Rejsens første udflugt går til den nærliggende by Nafplio. Nafplio var landets første hovedstad, da staten 

Grækenland blev dannet i 1823. Vi kører direkte til ouzo-destilleriet ”Karoni", der er et gammelt familiefirma 

gennem 5 generationer. Vi hører om fremstillingsprocessen, bliver vist rundt i et lille tilknyttet museum og slutter 

besøget med smagsprøver på både ouzo, likør og ziperro (snaps/raki). 

Vi kører til havnen, hvorfra vi spadserer til byens centrum. Før frokost er der lejlighed til at opleve byens marked, 

hvor de lokale handler en stor del af deres fødevarer. 

Efter frokosten går vi en tur i de gamle gader. Dem der har lyst kan gå med rundt om Akro-Nafplio, en gåtur langs 

vandet på ca. 1 km. på en asfalteret sti, der fører tilbage til centrum. Der bliver også tid til at opleve lidt af byen på 

egen hånd – evt. købe en kop kaffe på en af de mange cafeer ved byens smukke marmortorv, inden der er afgang 

tilbage til Tolo.  

Middag på hotellet.  

 

 

 

 

 

Gademiljø i Nafplio        Besøg på ouzo-destilleri 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sejltur på Korinth kanalen                                  Laboratoriet på olivenoliefabrikken 

 

Torsdag den 26. september: Heldagsudflugt til melmøller, Epidauros, olivenolieproducent 

På vej til Epidauros besøger vi en melmøller. Han beretter om sine gamle tyske maskiner fra 50’erne, som kører 

ganske upåklageligt trods de mange års brug. Melet har en meget fin kvalitet, og folk kommer langvejs fra for at 

købe det. Herfra kører vi til Epidauros, hvor der blandt andet er et smukt gammelt amfiteater med en helt unik 

akustik. Vi prøver det gamle trick, hvor vi lader en mønt falde til jorden i centrum af teatret - det kan høres helt 

tydeligt på 55. tyvende række. Sådan var det også dengang, da drakmer var gangbar mønt i Grækenland. 

Drakmer var lavet af bl.a. tung kobberlegering og når den ramte cement-pladen så kunne det virkelig høres på 

øverste række. For euroen kniber det noget mere at finde genklang i det gamle teater.  

I området findes også et tilhørende museum for lægekunst, der har en spændende samling af diverse  

instrumenter, som datidens læger brugte på det dengang fashionable kursted. Frokost før det næste besøg. 

Dagens tur rundes af med et besøg på en olivenoliefabrik. På fabrikken, som også ejer store arealer med 

oliventræer (økologisk produktion), hører vi bl.a. om deres produktion og eksport af ekstra jomfru olivenolie og 

andre produkter som f.eks. sæbe og cremer – alt sammen økologisk. 

Midt på eftermiddagen er vi tilbage ved hotellet, hvor der er tid til en dukkert i havet før middagen.   

Fredag den 27. september: Togtur til Kalavrita med mindepark  

Vi kører med bus til den lille by Diakofto. Herfra foregår den videre transport med en smalsporet jernbane 

gennem det mest fantastiske landskab til bjergbyen Kalavrita. Banen er anlagt i slutningen af 1800-tallet og blev 

betjent af damptog indtil 1959. Nu er det dieseltog, der ofte må sætte tandhjulene til for at komme op ad bjerget. 

Her er 14 tunneller, og vi kører igennem dybe kløfter, smalle slugter og over den brusende flod Vouraikos 100 

meter under os. 

Byen Kalavrita er en lille, men betydningsfuld by i græsk historie. Den 13. december 1943 stormede tyskerne byen 

og henrettede alle mænd og drenge over 15 år. I alt 1.436 mistede livet. Nu er Kalavrita en fredelig by, der har 

specialiseret sig i træarbejde, bjerghonning, pastaproduktion, marmelade og krydderier.  

Efter frokost bliver der lidt tid til på egen hånd, inden vi med bus kører videre til mindeparken for de faldne.  

Herfra går turen gennem bjergrigt terræn tilbage til Tolo, hvor der er middag på hotellet. 

Lørdag den 28. september: Besøg på et kloster, vinproducent i Nemea 

Midt på formiddagen kører vi til et nærliggende kloster, Agia Moni, hvor vi får en rundvisning. Klosteret der er 

beliggende på en bjergskåning, er bygget omkring 1150, og består af en smuk kirke, små kapeller samt bolig til 

nonnerne. Et større renovering af klosteret sluttede i 2017. 

Herfra kører vi til Grækenlands kendte vindistrikt ”Nemea”, hvor vi besøger en vinproducent. Vi spiser frokost før 

vi ankommer hertil. Vingården er en familievirksomhed, der har været ejet af familien Bairaktaris gennem 

generationer. Her er den opnåede viden om jordens og vinstokkenes pleje overleveret fra generation til 

generation. På rundvisningen forklares om den naturlige vinfremstillingsproces uden gærtilsætning, aftapning og 

aldringsprocessen i tønder og ståltanke. Der rundes af med lidt smagsprøver på nogle af deres vine. 



På besøg hos melmøller    Picnic på nærliggende ø Daskaleio 

 

Søndag den 29. september: Formiddagen fri, evt. søndagsmesse, sejltur med barbeque/picnic-frokost 

Man kan eventuelt bruge noget af formiddagen til at gå til messe i byens kirke, nyde sin morgenkaffe på terrassen 

ved vandkanten, gå en tur i byen eller tage en dukkert i Tolobugten. Er man vant til at gå lidt længere ture, kan en 

tur op til byens udsigtspunkt anbefales.  

Vedr. søndagsmessen: her kan man komme og gå som man har lyst. Vil man kun være der kort tid, så går man 

blot igen. 

Sidst på formiddagen mødes vi ved hotellet, for at spadserer hen til byens lille havn, hvor vi går vi om bord på 

hotelværternes turbåd og sejler ud og ser byen fra vandsiden. Vi sejler forbi et par små øer, hvorefter vi lægger til 

ved øen Daskaleio og går i land til nye oplevelser. Sejlturen dertil tager en lille ½ time. Ad næsten tilgroede stier, 

går vi mod toppen af øen, hvor der er et lille kapel, en god historie og en fantastisk udsigt. Imens starter Georgios 

grillen op og gør picnic-frokosten klar til os. Den indtages siddende på de store sten eller klapstole. Lækre græske 

specialiteter, vand, vin og ouzo ad libitum. 

For dem der har lyst, vil der før middagen blive lejlighed til at høre den ene af hotelværterne, Yiannis Georgidakis 

fortælle om Grækenlands situation i dag. Både hvad angår landets økonomi og flygtningesituation, set med en 

grækers øjne. Middag og græsk dans på hotellet.  

Mandag den 30. september: Afrejse fra Tolo til Athen, sejltur på Korinth kanalen 

I dag er der afrejse fra Tolo. Vi kører til Athen med et stop undervejs i Korinth og ser Korinth-kanalen oppefra for 

derefter at få en sejltur gennem den. Det er en meget unik oplevelse, hvor vi får den imponerende bygnings-

konstruktion at se fra vandsiden. Kanalen er lidt over 6 km lang. 

Vi spiser frokost i Istmia før vi kører til hotellet i Athen, hvor vi indkvarteres. Når indkvarteringen er overstået går 

vi en tur i den gamle og smukke bydel Plaka, hvor vi også skal spise middag. 

 

Tirsdag den 1. oktober: Akropolis, hjemrejse 

Efter morgenmaden går vi den korte tur til den verdenskendte klippe Akropolis med templerne Parthenon og 

Erechtheion. Sidstnævnte er især kendt for sine karyatidesøjler med kvindefigurer. En af de andre ting man skal se 

på Akropolis, er Dionysos-teatret som er hugget ud i klippen, hvor der er plads til mange tusinde tilskuere. Sidst 

men ikke mindst, skal man huske at nyde de smukke omgivelser og den fantastiske udsigt over hele Athen.  

Akropolis er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Frokost før afgang til lufthavnen. 

Afgang fra Athen kl. 16:00 med ankomst til Billund kl.18:30. Med bus tilbage til Varde Fritidscenter med forventet 

hjemkomst ca. kl. 20:00. 



 

Erechtheion på Akropolis i Athen 

  

                  

 
 
 
                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person i dobbeltværelse:   kr. 9.825,- 

Tillæg for enkeltværelse:                 kr. 1.050,-       
 

OBS! Vi har forhåndskøbt 34 flybilletter hos Ryan 

Air. Yderligere billetter er på forespørgsel.  
 
Bindende tilmelding senest 1. april 2019 direkte til 
Mols Rejser på telefon 75 87 12 12  
 
 

FAKTA OM REJSEN 
 

Hotel Dolfin er et hyggeligt ***stjernet familiehotel 
beliggende helt nede ved vandkanten i den ældre 
bydel i den lille fiskerby Tolo. 
Hotel Dolfin er løbende renoveret med bl.a. nye 
senge og toiletter. Badeværelserne er af ældre 
dato, men yderst velfungerende. Der er badekar. 
Hotellets lidt gammeldags indretning opvejes i høj 
grad af dets beliggenhed 5 meter fra havet og den 
uovertrufne græske gæstfrihed. Alle værelser er 
med eget bad, hårtørrer, aircondition, TV, telefon, 
samt køleskab og sikkerhedsboks. Nogle værelser 
har balkon med havudsigt/hav-kig. 
Restaurant og terrasse vender mod havet. 
Hotellet er i 4 etager og der er elevator ved 
receptionen.  
 

Rejseledere:  
Annette Andrup Madsen, som har mere end 30 års 
kendskab til Tolo og programindholdet. 
Desuden deltager Athina på rejsen. Athina er bosat i 
Grækenland og er certificeret guide. Hun er dansker 
og græsk gift.  
  
Fysik: Gåture i ujævnt og kuperet terræn, så man 
skal være almindelig godt gående. 
 
Øvrigt:  
- Mols Rejser er medlem af Rejsegarantifonden 
  med registrerings nummer 1626. 
- Prisen er beregnet efter kendte skatter og   
  afgifter den 10.11.18  
- Der tages forbehold for skatte-, valuta-,  
  moms- og afgiftsændringer  
- Ret til ændringer forbeholdes og der kan ske 
  rokeringer i programmets afvikling i forhold         
  til vind og vejr.  
 
 

INKLUDERET I PRISEN 

 Opsamlingsbus fra Varde Fritidscenter til Billund 
Lufthavn, tur/retur 

 Flyrejse Billund - Athen, inkl. lufthavnsafgifter og 
flyskatter pr. 10.11.2018 

 20 kg bagage pr. person + 1 lille taske 

 6 overnatninger på 3* familieejet hotel ved 
Middelhavet  

 1 overnatning i Athen, 3* hotel 

 Helpension inkl. frokost på hjemrejsedagen 

 1 øl/vand til frokost og vin til middagen 

 Alle udflugter og entreer jf. programmet:  
        - Bytur til Nafplio 
        - Besøg på Ouzu destilleri 
        - Besøg hos melmøller 
        - Besøg på olivenoliefabrik   
        - Togtur med smalsporet jernbane 
        - Mindepark i Kalavrita 
        - Klosterbesøg 
        - Besøg hos vinproducent     
        - Sejltur inkl. picnic på nærliggende ø 
        - Sejltur på Korinth-kanalen 
         - Entré til Epidauros  
         - Entré til Akropolis         
        - Oplæg: "Grækenland i dag" 
        - Aften med græsk dans 

 Gode introduktioner til seværdighederne og 
interessante fortællinger om Grækenland før og nu 

 Dansk rejseleder 

 Dansk/græsk guide på hele rejsen i Grækenland 

 City-tax 

 Drikkepenge 

 Dansk og græsk moms 

 Bidrag til rejsegarantifonden samt udvidet 
ansvarsforsikring 

IKKE INKLUDERET I PRISEN 

 Selvvalgte entréer, egne indkøb og drikkepenge når 
man er på egen hånd samt private forsikringer. 

 


