Segla Grekland
Smaragdgrönt hav, kulinariska upplevelser, historiska sevärdheter och total avkoppling. Under åtta magiska dagar
upptäcker vi några av Egeiska havets absoluta guldkorn med vår eleganta tremastade motorseglare. Beundra solnedgången över romantiska Santorini, simma i kristallklart vatten och känn historiens vingslag i antika ruinstäder.
Denna unika kryssning erbjuder både avkopplande och spännande aktiviteter. Ta tillfället att fördjupa sig i Antikens
historia och upptäcka smultronställen bortom turiststråken.

Dag 1 Välkommen ombord			
Vi kastar loss i mysiga Aten, en förbisedd pärla där antikt möter modernt i en
spännande smältdegel. Ta chansen att utforska de trånga, myllrande turkiska
kvarteren och koppla av på något av stadens små lummiga torg innan vi går
ombord vår fyrmastade yacht som blir vårt hem för den kommande veckan.
Ombordstigning mellan kl 14-15. Vi bjuds på en välkomstdrink och bekantar oss
med varandra medan via seglar mot Poros för ett eftermiddagsbesök. Därefter
seglar vi genom Medelhavsnatten vidare mot Polyaigos.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Välkomstdrink, middag
Dag 2 Morgondopp och storslagna vyer
Vi stannar till för ett härligt morgondopp på Polyaigos som är en liten ö, men hyllad
för sina vackra stränder. Här står tiden stilla och vi tar oss tid att supa in det autentiska grekiska lugnet. Medan vi serveras BBQ ombord seglar vi vidare mot Folegandros
– en färgstark, genuin ö där turisterna är få och vi får komma det grekiska vardagslivet nära. Strosa runt i de mysiga gränderna och ät sedan en traditionell middag på
en grekisk taverna.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Frukost samt en måltid
Dag 3 Vykortsvackra Santorini
På morgonen når vi vykortsvackra Santorini – kanske den grekiska skärgårdens
mest ikoniska ö, så ha kameran redo när vi puttrar in mot hamn! Här trängs de
karaktäristiska vita stenhusen med blåmålade fönsterkarmar på karga klippsluttningar. En linbanetur tar den som vill till den lilla byn Fira, där vi beundrar
den hisnande utsikten över vulkanön. Santorini skapades genom ett vulkanutbrott för tusentals år sedan, och för den historieintresserade finns möjlighet att
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RESFAKTA
Avresa:
Varje fredag fram tills 22 oktober
Antal dagar:
8
Resrutt:
Aten – Poros – Polyaigos – Santorini – Paros – Delos – Mykonos
– Syros
Fartyg:
Tremastad moterseglare
(megayacht) med 24 hytter och
rum för max 49 passagerare.

följa med på en utflykt till den begravda staden Akrotiri som sägs vara upphovet till legenden om Atlantis. Se Extra utflykter.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Frukost samt en måltid
Dag 4 Pittoreska byar och grekisk afton 		
Dagens morgondopp blir i Antiparos vackra vik. På eftermiddagen når vi Paros. Ta tillfället att besöka Parikia och den pittoreska byn Naoussa. Se Extra
utflykter. På kvällen är det dags att ta fram dansskorna då det bjuds på en en
traditionell grekisk afton.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Frukost samt en måltid
Dag 5 Grekisk mytologi på Delos
Kykladerna är en ringformad ögrupp med smaragdgrönt vatten, vingårdar och
fruktodlingar. Ögruppen ligger runt den heliga ön Delos och enligt grekisk mytologi var de allt som fanns kvar efter ett slag mellan jättarna. Deras färger är
blått och vitt precis som den grekiska flaggan. På mytomspunna Delos finns det
möjlighet att följa med på en guidad tur till de antika utgrävningarna. Se extra
utflykter. Delos var födelseort för de grekiska gudarna Apollo och Artemis. Därefter seglar vi in i en skyddad vik för ett uppfriskande dopp, för att sedan ankra
i Mykonos livliga hamn. Här promenerar vi i mysiga gränder och beundrar de
små vitkalkade husen som ligger utspridda som sockerbitar längs sluttningarna.
Njut av läckra bakverk från ett av Greklands äldsta bagerier och tillbringa kvällen
som lokalbefolkningen gör – med meze, grillad bläckfisk och ett glas ouzo medan
solen sänker sig ned i havet.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Frukost samt en måltid
Dag 6 Mykonos
När solen går upp lämnar vi Mykonos bakom oss och styr seglen mot Syros som
är Kykladernas huvudort. Längs hamnen ligger charmiga tavernor, kaféer och barer
sida vid sida med färggranna fiskebåtar och i stadskärnan slingrar sig mysiga gränder. Här njuter vi av fler härliga bad och de vackra sandstränderna.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Frukost samt en måltid
Dag 7 Kristallklart vatten och grekiska delikatesser
Resan går mot sitt slut, men tur nog är vår näst sista dag späckad med upplevelser. Vi inleder med en seglats till Kykladernas största ö Kythnos, där vi simmar
i kristallklart vatten. Efter lunch puttrar vi vidare mot Kap Sunion, en vackert
belägen udde söder om Aten, för avskedsmiddag invid en antik tempelruin
tillägnad Poseidon. När mörkret faller över Medelhavet vänder vi skutan tillbaka
mot Aten.
Hotell: M/S Galileo eller M/S Panorama
Måltider: Frukost, middag
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Dag 8 Tillbaka i Aten
Efter en sista dignande frukostbuffé ombord M/S Panorama har det blivit dags att
angöra bryggan i Atens hamnstad Pireus. Hit kommer turisterna oftast enbart för att
hoppa på båtarna ut i övärlden, men för den som tar sig tid lockar Pireus med soliga
uteserveringar, pulserande folkliv och fiskare som högljutt auktionerar ut sina fångster
till högstbjudande. För den som inte har bråttom hem finns nu chansen att utforska
Aten ordentligt – strosa i den gamla, mysiga stadsdelen Plaka, beundra Akropolis fascinerande ruiner och njuta av stadens bästa utsikt från berget Lykabettos.
Hotell: Måltider: Frukost

Extra utflykter
Det finns flera trevliga utflykter att lägga till för den som vill fördjupa sig i Antikens historia och upptäcka mer av Grekland bortom turiststråken. Dessa utflykter bokas direkt ombord på båten. Alla turer inkluderar transport, inträdesavgifter och lokala, engelsktalande professionella guider. Ta med bekväma skor,
solskydd, hatt och vatten – Grekland är varmt om sommaren! Tänk också på att
ha lämpliga kläder vid besök av kyrkor och kloster.
Dag 3 Santorini			
Vi tar en hisnande tur i linbanan som för oss till byn Fira, högt belägen med storslagen utsikt över Santorinis ikoniska vitkalkade husfasader och blå fönsterluckor. Vår
guide visar oss runt bland Firas smala gågator innan vi stiger ombord en buss för
färd till den imponerande arkeologiska fyndplatsen Akrotiri, ett mästerverk i klass
med italienska Pompeji som sägs ligga bakom legenden om Atlantis. Här gjorde
utgrävarna den fantastiska upptäckten av en antik stad frusen i tiden, begravd av
lava och aska under ett enormt vulkanutbrott för över 3 000 år sedan. Vi fortsätter
sedan färden längs med bildsköna vägar till Oia, möjligen den mest fotograferade
platsen i hela Grekland. Ha kameran redo för att föreviga den spektakulära utsikten
över Santorini och det azurblå Egeiska havet. Hela turen tar ca 5 timmar.
Pris: 77 euro per person (inkluderat enkel linbanebiljett).
Dag 4 Paros		
Vid Parikias hamn står ståtligt kyrkan Ekatontapiliani (kyrkan med hundra portar), en av de viktigaste byzantinska monumenten i hela Grekland. Kyrkan, som
byggdes på 400-talet e. Kr, är tillägnad jungfru Maria. I bergen runtomkring gömmer sig orörda autentiska byar som Lefkes och Marpissa fulla med små traditionella vitkalkade hus, underbara kyrkor och vitkalklade värderkvarnar. I Marpissa
besöker vi ett museum som är en representation av ett typiskt hus i Paros med
traditionella, gamla möbler, en vävstol, redskap och andra föremål. Det kosmopolitiska Naoussa å andra sidan har bevarat känslan av den orörda fiskebyn mitt
ibland dess eleganta atmosfär av den moderna arena som den har blivit. Full av
affärer, tavernor och barer, så är Naoussa en av de mest kända nattlivsdestionationerna vid Egeiska havet. Hela turen tar ca 4,5 timmar.
Pris: 60 euro per person.
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Dag 5 Delos			
Världsarvet Delos är sedan länge obebott, men på den här utflykten har du chansen att besöka den lilla ön som sägs vara gudinnan Artemis och hennes tvillingbror Apollos födelseort. Under sin storhetstid betraktades Delos som Egeiska
havets kulturella och kommersiella center, trots sin ringa storlek på cirka fem
kvadratkilometer. En kort färjetur tar oss till ön där vi får en guidad tur av en kunnig expert. Tempel, pelare, vackra mosaiker, marmorlejon och statyer i överflöd
väntar oss på Delos – en måsteutflykt för den historieintresserade. Hela turen tar
mellan 3,5-4 timmar.
Pris: 65 euro per person.
Dag 6 Syros		
På denna utflykt upptäcker vi Ermoupolis (= Hermes stad), ön Syros härliga och
helt unika huvudstad. Gå på gator belagda med marmor, istället för asfalt och
stenar. Syros har varit ständigt bebott i 7 000 år men under denna tur kommer vi
att ta reda på varför denna ö har följt en helt annan väg i historien än resten av
Grekland under renässansen. Beundra det europeiska inflytandet som har skapat
en distinkt blanding av det neoklassiska, byzaninska och venetianska medans en
stark grekisk aura är närvarande överallt. Se det imponerande stadshuset, Apolloteatern, Kaptenens kvarter. För en kulinarisk upplevelse, besök den lokala livsmedels- fisk- och bakverksmarknaden. Smaka även på autentiska recept på det
kykladiska köket på vår lilla familjetaverna. Hela turen tar ca 2,5 timmar.
Pris: 45 euro per person.
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Prisuppgifter
Avresa

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

25 juni - 22 oktober 2021

8

22 950 kr

36 650 kr

Avresa från Aten varje fredag fram till och med 22 oktober. Återkomst fredagen efter.
I priset ingår:
•
Boende 7 nätter i kategori C-hytt på motorseglaren M/S Gelileo eller M/S Panorama
•
Halvpension. Frukost och en måltid per dag
•
Fiske- och snorklingsutrustning på yachten
•
Engelsktalande guide på kryssningen
I priset ingår inte:
•
Hamnavgift 3 000 kr
•
Flyg Skandinavien-Aten t/r
•
Utflykter som erbjuds på kryssningen
•
Dricks till personalen på kryssningen
•
Dricka. På kryssningen ingår kaffe/te och dricksvatten
Kontakta Thabela Travel för att boka flyg och tilläggsresa med sol och bad.
Hyttkategorier uppgradering per person för del i dubbelrum
C-hytt ingår. Belägna på nedre däck med runda skeppsfönster.
B-hytt: tillägg 16% på pris i pristabellen ovan. Belägna på nedre däck med
runda skeppsfönster.
A-hytt: tillägg 50% på pris i pristabellen ovan. Galielo: Belägna på översta
däck med runda skeppsfönster. Panorama: Belägna på huvuddäck eller
översta däck med stora fönster.
Observera att det finns ett begränsat antal av varje hyttkategori. Kategori avgörs av hyttens placering och storlek samt fönstrens
storlek. Samtliga hytter har fönster. Se vår hemsida för hytternas placering.
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Se vår hemsida.
Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6,25 procent av försäkrat belopp.
Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan.
Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval
Bagageskydd som är ett komplement till reseskyddet i
hemförsäkringen. Pris för 8 dagar är 332 kr per person.
Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan
du bokar resan. Se vår hemsida.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till
kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer
aldrig kan bli strandsatta.
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