Nordgrækenland forår 2022 (24/4 til 7/5)
med Højskolen Marielyst og Viktors Farmor
6 DAGE PÅ HØJSKOLE og 8 DAGES REJSE
Når du tager på rejse med højskolen, begynder rejsen altid med 5-6 dage på højskolen. Her dykker
vi ned i rejsemålets historie, geografi og kultur, så vi er godt klædt på til at få mest muligt ud af de
steder, vi skal besøge. Opholdet på højskolen har også den fordel, at hele rejsegruppen kender
hinanden, når vi drager afsted – det er især rart, hvis du deltager alene på rejsen. Der er max. 20
deltagere på rejsen. For optimalt udbytte af rejsen bør du IKKE være gangbesværet.

Rejsen er arrangeret af Viktors Farmor
Teknisk arrangør af rejsen er bureauet Viktors Farmor, som har stor erfaring i rejser for seniorer.
På rejsen stiller bureauet med en erfaren dansktalende guide, der kender rejsemålene som sin
egen bukselomme.
Med på rejsen til Nordgrækenland er lærer Mikkel Thomas Christensen fra højskolen og fra Viktors
Farmor kommer Irene Hellvik
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I Alexander den Stores fodspor
Ikke mange rejsende finder vej til det nordligste Grækenland. Hvilket i grunden er underligt, for
området er særdeles rigt på både historie og storslået natur. Det var herfra Alexander den Store
drog ud på sine erobringstogter, og vi går i hans fodspor gennem ruinerne af hans gamle hjemby
Pella. Vi ser også hans fars rige gravskatte i Vergina og den velbevarede oldgræske by Filippi.
Helt andre sider af Grækenland oplever vi i de spændende byer Edessa og Thessaloniki samt en
perlerække af små bjerglandsbyer. Vi tager også på et halvdags krydstogt omkring Athos-halvøen,
der er hjem for det største klostersamfund i Grækenland.

Rejsen begynder på højskolen søndag den 24. april 2022
Mandag til fredag dykker vi ned i Grækenlands historie og kultur og lærer hinanden godt at kende,
inden vi lørdag morgen 30. april tager afsted til Københavns lufthavn.

Fredag 30. april: Fly fra København og ankomst til Thessaloniki.
Vi ankommer til Thessaloniki lufthavn, som ligger i den græske del af makedonien- ej at forveksle
med landet Nordmakedonien, der befinder sig nord for den græske grænse. Fra lufthavnen kører
vi til Hotel Liotopi, vores faste base for den kommende uge. Køreturen dertil tager ca. 1½ time.
Hotel Liotopi ligger i den smukke lille landsby Olympiada, der ligger på østsiden af halvøen
Halkidiki. Langs byen ligger de fine strande, og selve bugten udgør en naturlig havn. Vi er tæt på
det grønne bjerg Holomontas, der har tæt bevoksning af egetræer og den antikke by Stagiera,
hvor filosoffen Aristoteles blev født.
Måltider: Aftensmad

Lørdag 1. maj: Antikkens Stagiera
Ca. 700 m nord-øst for Olympiada ligger Stagiera. Vi ser os om i området og får forklaret om
antikkens by. Mange fine blomster og buske ses på stedet.
Efter fritid til at indtage frokosten på en af Olympias små taverner, bliver der på hotellet en
forelæsning om Aristoteles. Sammen med Platon regnes han for den, der har haft størst
indflydelse på den vestlige verdens tanker. Han blev lærer for Aleksander den Store, da denne kun
var 13 år.
Måltider: Morgenmad og aftensmad
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Søndag 2. maj: Heldagsudflugt til kloster og drypstenshuler
Efter morgenmaden kører vi til Timios Prodromos, et smukt beliggende byzantinsk kloster fra 12.
århundrede
Dernæst går turen til hulerne i Alistrati, et af de fineste og største hulesystemer i Grækenland og
Europa, som har smukke eksempler på stalagmitter, stalaktitter og helikitter, dvs. sjældne
formationer skabt mod tyngdekraftens love og efter uregelmæssige linier. Disse huler blev først
opdaget i 1975, og de er endnu ikke fuldt udforskede.
I præfekturet Kavala, nær floden Strymonas, ligger det arkæologiske sted Amphipolis. Her besøger
vi det meget interessante museum samt den berømte løve af Amphipolis, en imponerende
stengrav, der går tilbage til det 4. århundrede f.Kr.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Mandag 3. maj: Dag krydstogt omkring Athos-halvøen.
Vi kører mod Ouranoupolis. Herfra starter vores halvdags krydstogt omkring Athos-halvøen, der er
hjem for det største klostersamfund i Grækenland . Vi sejler forbi de sidste små huse i Ouranoupoli
og grænserne til Athos-bjerget, der adskiller omverdenen fra klostrets verden. Fra båden får vi
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mulighed for at nyde skønheden på Athos-bjergets sydvestlige halvø. De vilde ørkenagtige
landskaber og de enestående klostre giver vidnesbyrd om menneskets formåen. Det er
tankevækkende, at man for over 1.000 år siden var i stand til at konstruere disse spektakulære
bygningsværker. Fra båden ser vi 8 klostre og får forklaret om dem. Men der er i alt 20 klostre
spredt ud over halvøen, der fungerer som en selvstyrende munkerepublik opdelt i 20 områder
svarende til klostrene. Kun mænd har adgang til klostrene, og det kun med særlig tilladelse. Ingen
kvinder må komme til Athos halvøen, hvilket er bekræftet i Amsterdamtraktaten. Det betyder, at
vi ser klostrene på afstand, hvorfor det vil være en god idé at medbringe en kikkert på denne
sejltur.
Efter sejlturen er der mulighed for at spise frokost på en restaurant ved stranden. På vejen tilbage
til Olympiada gør vi holdt i Arnea, en pittoresk beliggende traditionel landsby fra 19. århundrede.
Den ligger i en halvcirkel ved foden af Holomontas Bjerget i 600 m´s højde. Landskabet omkring
landsbyen er frodigt med grønne skove og mange vandløb. På en slentretur kan man beundre de
fine gamle huse lavet af sten og
træ, og der er en atmosfære af en
længst forsvunden tid. Midt i
landsbyen finder vi bazaren med
et århundredgammelt ahorntræ.
Langs de brolagte gader og
stræder, der udgår fra torvet,
opstår der flere andre små torve.
Arnea er kendt for sine fine
landbrugsprodukter, og det er
stedet at smage på den organiske
honning, ost, vin, kager, søde
sager og yoghurt.
Måltider: Morgenmad og
aftensmad

Tirsdag 4. maj: Den antikke by Filippi og en vingård
Afgang efter morgenmaden til baptisteriet (dåbskapellet) St. Lydia ved bredden af floden Zygakti,
på det sted, hvor de første europæiske kristne blev døbt af apostlen Paul. På det hellige sted for
sin dåb rejste Lydia et dåbskapel, og ved bredden af den nærliggende flod Zygakti blev der
etableret et udendørs baptisteri.
Efter besøget her begiver vi os til den antikke by, Filippi, som er på UNESCOs verdensarvsliste. På
en vandring i det arkæologiske område oplever vi den romerske historie gennem de meget
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velholdte ruiner af b.la. templer, det gamle bibliotek og forum. Flere af ruinerne stammer helt
tilbage fra år 356 f.Kr. da Filippi blev grundlagt af Filip 2. af Makedonien.

Filippi har en stor betydning i den romerske historie, da Cæsars mordere Brutus og Cassius blev
besejret her, og Romerriget blev herefter delt mellem sejrherrerne Marcus Antonius og Octavian
Vores næste stop er Adriani, hvor vi vil besøge Nico Lazaridi vingård. Her får vi en omvisning, og
der bliver også tid til en vinsmagning med et lille udvalg af oste og pølser.
Vores næste stop er byen Drama, en by med en lang historie, da den har været beboet siden
forhistorisk tid. Grækerne har opfundet teater, men der ikke meget dramaturgi at finde i byen
Drama. Byen har fået sit navn efter Hydrama, som betyder ”fyldt med vand”, da flere floder løber
omkring og gennem byen. Vi går en tur gennem centrum, hvor et af højdepunkterne er Sankt
Barbara Parken. I det idylliske område ånder alt ro og fred, mens vi nyder synet af de små søer,
springvand og lokale tavernaer. Vi kommer forbi en traditionel vandmølle og gamle
tobaksvarehuse, som spejler sig i vandet på søen.
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Fritid til frokost og afgang til byen Kavala.
Kavala, en gammel ottomansk by, er den næststørste by i det nordlige Grækenland, og den
vigtigste havneby i det østlige Makedonien. Den ligger ved Kavala Bugten overfor øen Thassos, en
meget smuk beliggenhed mellem det bakkede landskab og det Ægæiske Hav.
Vi har en panoramatur gennem den gamle bydel, der har været beboet kontinuerligt siden det 7.
århundrede f.Kr.
Efter en spændende dag kører vi tilbage til vores hotel i Olympiada.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Onsdag 5. maj: En dag i Thessaloniki
Denne dag oplever vi Thessaloniki, Grækenlands næststørste by. Thessaloniki er en by som
udstråler skønhed og gæstfrihed. Byen har altid været civilisationernes mødested, stedet hvor øst
og vest mødes, og store kulturer og religioner er blevet blandet. Byen har en spændende og
forskelligartet arkitektur.
Vi ser Grækenlands største kirke Agios Dimitrios, der har fornemme mosaikker fra basilikaen fra 5.
årh. Vi bevæger os op i byens maleriske og mere labyrintiske dele, indrammet af den velbevarede,
imponerende og omkring 1600 år gamle bymur. Ved havnefronten kommer vi forbi Thessalonikis
kendetegn, Det Hvide Tårn, som tidligere blev brugt som fængsel, men i dag er rammerne for Det
Byzantinske Museum. Vi ser Galerius Buen, der er smukt dekoreret. Den blev opført i forbindelse
med paladset tilhørende den romerske kejser Galerius og er nu et vartegn for byen.
Efter frokost på egen hånd i en af byens mange små tavernaer, kører vi tilbage til Olympiada. Sidst
på eftermiddagen får vi på hotellet besøg af Mara, der er biavler. Mara vil fortælle om bierne og
den fine honning i området, og vi får mulighed for at smage produkterne.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Torsdag 6. maj: Naturoplevelser, picnic ved vandfaldet og lokal gastronomi
Vi har en afslappende dag til at fordøje ugens mange oplevelser. Vi kører til et vandfald, går en tur
der og har picnic med, som vi nyder med udsigt til vandfaldet.
Tilbage på hotellet byder vi velkommen til nogle af landsbyens kvinder. De vil vise os, hvordan de
tilbereder forskellige typiske kager fra området.
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Om aftenen spiser vi afskedsmiddag, og den bliver helt speciel, idet det er en middag, som man
lavede den på Aristoteles’ tid.
Måltider: Morgenmad, picnic og aftensmad

Fredag 7. maj: Hjemrejse
Vi kører til lufthavnen i Thessaloniki, og hjemrejsen begynder.
Måltider: Morgenmad

PRIS:
ENKELTVÆRELSE: 20.300 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 36.400 KR.
Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ophold, undervisning, udflugt og forplejning på Højskolen Marielyst
Bus fra højskolen til lufthavnen
Fly København/Thessaloniki retur
Al transport i bus i Grækenland
Overnatninger på hotel Liotopi i delt dobbeltværelse
Halvpension
Picnic dag 7
Vinsmagning
Entréudgifter
Bådtur omkring Athos
2 danske rejseledere
Engelsktalende lokalguide
Drikkepenge til chauffør og lokalguide
Moms

Ikke inkluderet
•

Afbestillings- og rejseforsikring
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