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NATUR- & KULTURLANDSKABSREJSE . FORSOMMER 2023

Rejse arrangeret af rejseleder Flemming Thorning-Lund 
i samarbejde med Euro Tourist A/S og Drakakis Tours, Kythira, Grækenland

Rejseformidler er Folkeuniversitetet i Aalborg

13 dage med 12 overnatninger (30. marts - 11. april 2023)

Rejseleder og arrangør:
Botaniker og naturvejleder Flemming Thorning-Lund, 
Frederikshavn.
Flemming, der er en særdeles erfaren rejseleder og botaniker, 
har i mere end 45 år arbejdet med den europæiske flora fra 
Island i nord til en række middelhavslande i syd. 
Han har gennem talrige år i samarbejde med bl.a. Folkeuni-
versitetet i Aalborg arrangeret og ledet natur- og kulturland-
skabsrejser til rejsemål rundt om i Europa, Grønland, Nord-
afrika, Australien og Argentina. Senest er Sydafrika blevet 
indlemmet  som rejsemål. 

u Samtlige fotos i programmet er taget på Kythira og Peloponnes.
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u Foto forside:  Narcissus obsoletus. Denne meget 
smukke narcis er først for nylig blevet udskilt som 
egen art. 
u Foto øverst: Anemone pavonia på strandmark, 
Avlemonas.
u Foto nederst: Ricotia cretica, en lille meget 
farverig, kystnær plante tilhørende de korsblom-
strede. 
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strækker sig mod syd. Sammen med halvøen Ar-
golis imod øst har man tit sammenlignet formen 
på Peloponnes med et platanblad, hvor ’tommel-
fingeren’ udgøres af Argolis og tre af de øvrige 
’fingre’ udgøres af halvøerne, der fra vest imod 
øst benævnes: Messinia, Mani og Vatika.

Peleponnes er omgivet af to grupper af øer: De 
Saroniske øer mod øst og De Ioniske øer, hvoraf 
seks ligger vest for det græske hovedland. Den 
syvende, Kythira ligger syd for Prefekturet La-
conia i forlængelse af Epidaurus-halvøen Limera.

Det Joniske hav, der adskiller Grækenland fra 
Italien, rummer de dybeste havafsnit i Middel-
havet med Calypsodybet (5.267 meter) som det 
dybeste.

 
Syv regioner

Siden antikken har Peloponnes været inddelt 
i syv overordnede regioner, en opdeling som 
fremdeles er gældende. De syv regioner/præfek-
turer kaldes i nord fra vest mod øst henholdsvis: 
Elis, Achaea og Corinthia. Centralt på halvøen 
befinder sig  Arcadia og øst for denne Argolis. 
Længst mod syd finder vi Messinia mod vest og 
mod øst Laconia. Hvert præfektur ’styres’ fra en 
administrations by. I Messinia hedder hoved-
byen Kalamata, der med sine omkring 55.000 
indbyggere er den næststørste by på Peloponnes. 

Kythira, der i det centrale område i det væsent-
lige udgøres af et plateulandskab, byder imod 
nord og syd på lavere bjergpartier, som stedvist 
afslutter landarealet i form af markante stejlky-
ster. Øen, der er en af de mindste af de Joniske 
øer, har et areal på 284 m2. Den er 29 km lang 
og 18 km på det bredeste sted. Helårsindbyg-
gertallet opgøres til ca. 3.400. Som regionen i det 
hele taget er det, er også Kythira rig på habitater 
præget af betydelig artsrigdom. Hvor landbruget 
tidligere har udgjort hovedindtægtskilden, sker 

REJSEFAKTA 
 
Valg af rejseperiode

Rejsen afvikles fra den 30. marts til den 11. april 
2023 (13 dage med 12 overnatninger).

Rejsetidspunktet er valgt for at deltagerne vil få 
mulighed for at opleve det sydeuropæiske forår i 
al sin pragt, og for at kunne opleve det mylder af 
plantearter, som med sit høje indhold af løg- og 
knoldvækster farver naturen med sin mange-
kolorerede palet. På samme tid vil deltagerne få 
mangfoldige prøver på dets rige fuglesang. 

Som en del af denne introduktion til rejsen vil en 
række fotos give læseren en tydelig fornemmelse 
for nogle af de planter, plantesamfund samt 
naturområder, vi vil opleve på rejsen. Desuden 
vil der blive bragt en række fotos, som fortæller 
mangt og meget om landområdets 'kulturelle 
baggrund' siden antikken. 

Introduktion til Peloponnes

Peloponnes, der har et landareal på 21.549 km2, 
forlænger den sydlige del af det græske fastland, 
hvorfra det er adskilt af Korinth bugten mod 
nord og af den Saroniske Bugt mod nordøst. I 
teknisk forstand blev Peloponnes en ø, da Ko-
rinth kanalen fremstod færdigudgravet (1893). 
I nutiden er den store halvø forbundet med 
Fastlands-Grækenland to steder. Nær byen af 
samme navn i øst og længere mod vest, hvor en 
moderne bro ’Rion-Antirion’ forbinder Rio nær 
Patras med Antirrio, (færdiggjort i 2004) på den 
anden side af Korinth Bugten. 

Peloponnes er særdeles bjergrig og kystlinjen er 
dybt indskåret med talrige halvøer og ø-grup-
peringer. Dets højeste punkt er Mount Taygetus 
(2.404 m). Mod syd afsluttes landområdet af tre 
store halvøer, der som tre af fingrene på en hånd 

der i disse år et markant erhvervsskifte, hvor it-
relaterede brancher samt turisme i vid udstræk-
ning ’afløser’ de traditionelle jordbrugsrelaterede 
’del-erhverv’ først og fremmest oliven- og korn-
dyrkning men også afgræsning med får og kvæg. 
Det har medført, at betydelige områder hastigt 
’springer i kratskov’ af den Øst mediterrane type, 
der domineres af træagtige arter som: Kermes-
Eg, Mastik, Vestlig Jordbærtræ samt talrige 
stedsegrønne buske tilhørende Ærteblomst- og 
Soløjefamilien. Også fuglelivet er yderst interes-
sant, da Kythira udgør et vigtigt fourageringsom-
råde for trækkende fugle såvel forår som efterår.

Den midterste af disse tre halvøer, Mani er 
udformet af et ’net’ (spine) af bjergrygge, som 
er de sydligste udløbere af bjergmassivet Tayge-
tos. Taygetos er for store deles vedkommende 

skovklædt, en blandskov, hvor den dominerende 
træart er Græsk Ædelgran, og hvor nedbøren er 
rigelig. 

Vathia og Marathea er navne på steder i lavlandet 
i ’Ydre Mani’, hvor jorden er langt frodigere og 
nedbøren rigeligere, end det er tilfældet i ’Inner 
Mani’. I dette område forekommer betydelige 
rester af den oprindelige mediterrane egeskov 
domineret af Quercus macrolepis, den mest stor-
frugtede art af Eg i Europa.  Som en forbløffende 
kontrast hertil udgør store dele af Inner Mani et 
barskt udseende (harsh) landskab, hvor bjergene 
ikke bærer nogen form for skov. Om sommeren 
er denne region meget tør og efter en tør vinter 
floristisk uinteressant, hvorimod en nedbørsrig 
vinter kan blive efterfulgt af en forårsblomstring, 
som i skønhed kan tåle sammenligning med den 

Peloponnes / Kythira

PeloponnesPeloponnes

KythiraKythira
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handelsgødning og sprøjtemidler på markerne 
og i lundene. 

Oveni dette kommer, at driftsformen hylder de 
tilsvarende principper, som man for flere gene-
rationer siden anvendte i skandinaviske løvlunde 
og enge. I en årscyklus beskar man (om vinte-
ren) træerne og ryddede uønsket buskads. Inden 
foråret ryddede man op og brændte de effekter, 
som ikke havde nogen særlig brugsværdi. Ved 
midsommertide slog man engen og bjergede 
høet/eller afgræssede områderne typisk med 
kvæg. Jeg kan roligt antyde, at denne oplevelse, 
som blev mig til del adskillige steder under mine 
forberedelsesrejser på det sydlige Peloponnes, 
fremdeles står for mig som en af mine aller stør-
ste naturoplevelser i mange år.

Den østlige halvø, Vatika er tilsvarene interes-
sant. Nord for den befæstede by, Monemvasia/
Gefyra byder præfekturet Laconia på en rig 
natur med en geologi, der stedvist er domineret 
af  markante bjergrygge, hvilket har medført, at 
denne del af Vatika kun i meget ringe grad er 
præget af jordbrug. Knyttet til såvel højt liggende 
områder som til  kystnære egne vil vi møde en 
særdeles artsrig natur, rig på oprindelige habita-
ter og indeholdende artsrige plantesamfund. 

Kulturelt gælder det for hele det sydlige Pelopon-
nes, at forhistorien er særdeles nærværende i 
landskabet overalt. Nogle af de mest storslåede 
antikke 'sites' vil ligeledes indgå i rejsen næste år. 
En fortegnelse med net-henvisninger er tilføjet 
efter den enkelte dags introduktion.

Klima, plantestrømme og 
endemisme

Landets klima nær havets overflade ind til 
omkring 200 meters højde er typisk for alle 
middelhavets kyster fra Adriaterhavet i nord 

blomstereksplosion, der i halvørkenområder 
følger efter regn.  

Mani adskilles ofte i to sektioner. En nordligt be-
liggende sektion, ’Ydre Mani’ (Outer Mani), som 
er landområdet, der ligger nord for hovedvejen, 
der forbinder byerne Areopoli og Ghythio. ’In-
dre Mani’ (Deep Mani) udgøres af landområdet 
syd for ovennævnte hovedvej og udgøres af den 
smalleste del af halvøen. 

Sceneriet på denne halvø er ekstraordinær 
smukt. Det er næppe for meget at påstå, at Mani 
landskabeligt er den smukkeste af de tre halvøer. 
I botanisk forstand byder Mani på en flora, som 
er overordentlig rig på arter og med et betydeligt 
indhold af endemer. 

Rig natur og med respekt for 
naturgrundlaget

Landbrugsafgrøden over alle i regionerne Mes-
sinia og Laconia er olivendyrkning. Ingen anden 
landbrugsmæssig afgrøde har blot tilnærmelses-
vis en lignende betydning for landbefolkningen. 
Hertil kommer, at man ikke mindst i området 
nær Ancient Messinia, men også i Inner Mani 
ser talrige eksempler på en dyrkningsform, som 
bærer mindelser om den, man anvendte de fleste 
steder i Grækenland for 35-40 år siden eller 
endnu længere tilbage i tid.

Fra mine talrige besøg i Grækenland dengang 
husker jeg, at olivenlunde kunne være endda 
overordentligt rige på forårsblomster – ikke 
mindst på orkideer. Det er for længst sat over 
styr langt de fleste steder i Middelhavsområdet, 
men hér på det sydlige Peloponnes oplevede jeg 
til min største forbløffelse og aldeles uventet, at 
bønderne mange steder  fremdeles anvender 
dyrkningsformer, som følger ældgamle tradi-
tioner uden nævneværdig brug, om nogen, af u Foto øverst: Church of Agh, Ioanis, Byzantinsk 

kirke fra 12.000 tallet fra Kato Chora.
u Foto nederst: Almindelig Barlie er en af de 
tidligst blomstrende orkideer i regionen.
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til Nordafrikas kyster – om end der kan være 
betragtelige lokale forskelle. 

Vintrene er generelt meget milde og relativt ned-
børsrige, hvorimod somrene er varme og tørre 
til meget tørre. Fra maj til omkring november 
falder der kun ringe nedbør. Denne generelle 
beskrivelse af årstidernes vekslen kan være udsat 
for betydelig lokal variation. I sommerhalvårets 
løb passerer der med ujævne mellemrum vand-
rende lavtryk vestfra. Lavtrykkene, der ofte har 
rod i Atlanterhavet, opsamler på deres vej videre 
mod øst ofte betragtelige mængder af vand, der 
undervejs frigives og kommer den tørstende 
natur til gavn. 

Omfanget af dette nedbørsmæssige supplement 
er udsat for store svingninger i sommerhalvårets 
løb – og fra år til år. De fleste græske bjergegne 
modtager derimod betydelige nedbørsmæng-
der såvel sommer som vinter. Bjergenes klima 
er desuden præget af store temperaturforskelle 
med udpræget kolde vintre og varme til stedvist 
meget varme somre.

Grækenland, der ligger som et brohoved i det 
sydøstligste hjørne af Europa, har igennem 
årmillioner været mål for invasioner af arter af 
såvel planter som dyr. For planternes vedkom-
mende er der gennem tiden ankommet myriader 
af arter til dette hjørne af Europa fra såvel nord 
og syd som fra vest og øst. I denne smeltedigel 
af tilstedeværende ’puljer af gener’ -  i form af 
talløse mængder af arter - har såvel evolution 
som hybriddannelse og introgression medført, at 
utallige nye arter ’er opstået’ og talrige heraf igen 
gået til grunde.

Man har beskrevet den græske flora som et 
resultat af 'trafikken' på en botanisk korsvej, 
hvor nord-sydgående ’plantestrømme’ har mødt 
øst-vestgående. Resultatet er ikke helt overra-
skende, at den græske flora er utrolig artsrig med 
et indhold af blomsterplanter (karplanter), der 
overstiger 6.500. Intet andet land i Europa kan 

udvise en sådan planterigdom. Et andet karakte-
ristisk element er landets høje indhold af ende-
miske arter. Det vil sige planter, der har en mere 
eller mindre snæver geografisk udbredelse. Den 
høje grad af endemisme tilskrives landets geo-
logiske og topografiske kompleksitet, den meget 
betydelige klimatiske variation, som præger 
landet, samt menneskelig indvirkning på natur-
grundlaget gennem årtusinder (skovrydning og 
overgræsning).

Den seneste opgørelse over antallet af endemiske 
arter er opgjort til 752 taxa /arter og underarter 
(Tan & Latrou, 2001). Dette tal er i dag forældet, 
idet det hvert år opdages nye, endemiske arter.

Halvøen Peloponnes rummer nogle af Græken-
lands rigeste og mere uberørte landområder, 
hvor landbrugets driftsformer mange steder 
fremdeles udføres med stor respekt for natur-
grundlaget. Hele Peloponnes udgør dertil en 
kilde af kulturhistorisk rigdom med rødder, der 
går helt tilbage til antikken, ja endnu videre 
tilbage i tid til de første spor efter menneskets 
tilstedeværelse på halvøen.

Seværdigheder og 
naturoplevelser på rejsen

På de følgende sider gøres der rede for en omfat-
tende mængde af de talrige seværdigheder og 
naturoplevelser, som ’dag-for-dag’ vil indgå i 
den kommende rejse. Dette sker samtidig med, 
at rejseforløbet gennemgås fra den første dag til 
rejsens slutning. Ved at ’slå de enkelte emneom-
råder op’ via nettet vil man få et dybere kendskab 
til de enkelte steder og fænomener. Eksempler 
herpå – nethenvisninger – er vist i ’dagsprogram-
merne’. u Foto øverst: Campanula cf. topaliana-kompleks. 

Denne smukke klokke er knyttet til tørre, solrige 
kalkstenspartier.   
u Foto nederst: Onosma frutescens er en af 
mange repræsentanter for Rubladfamilien.
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DAGSPROGRAMMER

Torsdag, den 30. marts 

Samlet udrejse sker fra Kastrup Lufthavn kl. 
08.30 med SAS til Athens Lufthavn. 
Rejsens udgangspunkt er Kastrup lufthavn. Del-
tagere, som støder til fra provinsen, mødes med 
de udrejsende fra København ved Athen-flyets 
afgangsport efter at disse har passeret adgangs-
kontrollen/ check in.
Forventet ankomst til Athen lufthavn kl. 12.45 
lokal tid.
Athen lufthavn forlades kl. 15.20 – estimeret.
Ankomst til Kythira kl. 16.19.

Efter udlevering af bagagen bliver vi kørt til vort 
første hotel på rejsen. Undervejs dertil får vi et 
første indtryk af øens natur. Hotellet ligger i den 
lille, charmerende by, Livadi, der bl.a rummer 
flere caféer og taverner.

Efter indkvartering bliver deltagerne introduce-
ret til det centrale Livadi i forbindelse med en 
kortere vandretur.

Aftensmaden er fri. 

Fredag, den 31. marts

Vi forlader Livadi umiddelbart efter morgenma-
den for at køre mod Dokana. Madpakke med-
bringes fra hotellet.

Første stop: Umiddelbart før Dokana, ud for en 
samling huse omgærdet af et stendige begiver vi 
os ind i en lav dværgbuskhede af den karakte-
ristiske østmediterranske type, der i den tidlige 
sommer er rig på urter. 
Næste stop bliver en frygana, der rummer 
mange krat domineret af Kermes-Eg. Området 
var udsat af omfattende Brande for få år siden, 

men er nu i fin genvækst. Fryganaen byder på 
denne tid af året på adskillige interessante arter i 
smuk blomstring.
Det tredje stop bliver ’Paleo Chora Castle’.
Se nettet: Paleo Chora Castle.

Frokosten indtages i dette område et passende 
sted,

Efter frokosten køres imod Gerakari, herfra 
videre til kirken Agh. Ioannis.
Fjerde stop: Sker i et større naturområde i kir-
kens nærhed.
Femte stop: Den forfaldne, næsten menneske-
tomme landsby, Prongi.
Sjette stop: Karavas med den charmerende café, 
’Lenon Okipos Tavern’. Kaffe stop.
Efter pausen køres retur til hotellet.

Anden nat i Livadi.
Aftensmaden indtages i Livadi på en lokal 
taverne med fremragende lokal mad (inkl. i 
rejsens pris).

Lørdag, den 1. april

Vi forlader hotellet i Livadi med madpakker 
medbragt fra hotellet.

Før Dokana drejes imod Avlemonas. Vi gør flere 
stop undervejs for at se nærmere på de omgi-
vende naturområder. 
Næste stop bliver et meget interessant kystom-
råde, som vi når frem till før Avlemonas. Her har 
befolkningen i talrige generationer inddampet 
salt gennem fordampning af havvandet på klip-
pekysten fyldt med ’rock pools’.
Se nettet: ’Saltpanderne i Avlemonas’.

Området forlades, og der køres frem til Kaladi 
Beach, hvor frokosten indtages. Ad trapper 
vandres frem til kystområdet, der igen byder på 
afvekslende habitater.

Kaladi-området forlades.
Det næste stop, dagens 5. eller 6. i rækken,  fin-
der sted ved Vlychada Beach, der igen vil for-
bavse med artsrige biotoper.
Derefter begynder vi til bageturen imod Kapsali 
og hotelområdet, men forinden standser vi ved 
den smukke ’Katouni Bridge’ (English Bridge) 
for at beundre dette bygningsværk opført af eng-
lænderne i tiden efter senmiddelalderen.
Hjemkomst til hotelområdet.

Tredje nat i Livadi.
Aftensmaden er fri.

Søndag, den 2. april

Igen medbringer vi smurt madpakke fra hotellet 
ved afgangen derfra.

Vi forlader Livadi, kører igennem denne og pas-
serer under den videre kørsel landsbyen, Kaloke-
rines.
Vi kører derefter frem til klostret ’Myrtidiotissa’, 
der ligger betagende ud til et kystområde omgi-
vet af en meget rig frygana.
Her forlades bussen. Efter et have set nærmere 
på klostret, vandrer vi de cirka 2 km frem til 
et betagende smukt og øde kystområde, hvor 
vi standser ved den lille kirke, ’Agh. Nikolaos 
Krasas’.
Kirken blev opført på foranledning af en stran-
det kaptajn, Kaptajn Kasimatis som tak for sin 
dramatiske redning, hvor fartøjet blev smadret 
imod kystskipperne.
Se nettet: Klostret Myrtidiotissa samt
Agh. Nikolaos Krasas/Kaptajn Kasimatis

Det næste besøgspunkt når vi efter en længere 
køretur, Kato Chora som er en ruinby fra den 
byzantinske periode. Landsbyen, der henligger i 
ruiner, er rig på tidligere kirker. 
Frokosten vil blive indtaget et hensigtsmæssigt 
sted på ruten.

På vejen videre frem imod kysten standses bl.a 
for at nyde udsigterne samt lede efter forskellige 
arter af orkideer.
Ved kysten findes en grotte, som på visse årstider 
holdes åben. Er det tilfældet, besøges den. (Un-
dersøges ved vor ankomst til Kythira).
Herfra kører vi retur til hovedbyen, Chora igen-
nem denne til Kapsali. Sidste besøg denne dag 
bliver et område ovenfor Kapsali, hvor vi kan 
forvente interessant natur.
Derefter køres retur til Livadi. 

Fjerde nat i Livadi og fjerde nat på rejsen.
Aftensmaden er fri.

Mandag den 3. april

Efter morgenmaden forlader vi hotellet atter 
medbringende madpakker.
Bagagen anbringes på bussen forinden. 
 
Vi kører til Chora for at besøge borgkomplekset, 
som troner højt oppe over hovedbyen.
Er der tid, inden vi skal køre imod færgelejet i 
Diakofti, kan vi nyde hovedbyen, Chora endnu 
engang måske med en drink på caféen.

På turen til Diakofti gøres flere stop i terrænet 
undervejs.
Sejladsen fra Diakofti i til Neapoli er beregnet til 
at vare 1 time og 20 minutter
Dagens madpakke kan eventuelt indtages under-
vejs på færgen.
Ankommet til Neapoli køres straks videre imod 
Monemvasia/Gefyra med enkelte stop undervejs.
Bl.a. stopper vi ved et strandområde, hvor der 
optræder talrige orkideer (slægterne: Serafias og 
Biblomst).
Indkvartering på hotel ’Flower of Monemvasia’.

Første nat i Monemvasia – 5. nat på rejsen.
Aftensmaden er fri. Byen byder på en del spise-
steder.
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Tirsdag, den 4. april

Afgang fra hotellet kl. 9.00.

Der køres mod syd gennem byen frem til Neapo-
li og uden stop i denne omgang videre til lands-
byen, Agh. Nikolaos, uden om  denne og frem til 
et imponerende område med mægtige kalkstens 
’boulders’, der igennem talrige årtusinder er revet 
ud af kalkstenspartiet bagved. Her standser vi 
for at nyde landskabet og undersøge forskellige 
typer af habitater. 
Flere stop undervejs ind til vi når frem til områ-
det med den ’Forstenede skov’.
Se nettet: Petrified Forest, Aghios Nikolaos og 
Laconia.

Den forstenende skov nær Agh. Nicolaos /Nea-
poli har takket være meget grundige undersø-
gelser foretaget af en græsk forsker, Evangelos 
Veliselos afsløret fossile rester af palmer, frugter, 
rødder af palmetræer samt en fauna typisk for 
lavt vand i et varmt hav såsom bløddyr, skaldyr 
og søpindsvin. 

Dette naturfænomen er resultatet af samspil-
let mellem mange geologiske fænomener gen-
nem millioner af år og er nu en Geopark, Med 
et ’indhold’ af enestående betydning for fortsat 
forskning til forståelse af de geoprosesser, der har 
frembragt sådanne naturfænomener.

Den medbragte frokostpakke indtages i dette 
oplevelsesrige kystområde.
På tilbagevejen til Neapoli gøres flere stop for at 
botanisere på rige orkidemarker. 

Nået tilbage til Neapoli gør vi et kortere stop 
i strandområdet, inden vi fortsætter ind i det  
bjergrige landskab øst for Neapoli og frem til 
en grotte/cave, ’Kastanea Cave’. Grotten besøges. 
Bagefter køres frem til landsbyen, Kato Kastanea, 
som besøges. Tilbageturen mod Monemvasia 
lægges forbi et interessant kystområde med en 

interessant lille Aghia, ’Agh. Fokas’. Kystklipper-
nes floraen er tilsvarende interessant. 
Hjemkomst til hotellet. 

Anden nat i Monemvasia – 6. nat på rejsen. 
Aftensmaden er fri.

Onsdag, den 5. april

Madpakken medbringes atter fra hotellet, hvor-
efter vi sætter kursen imod nord. Der køres mod 
Limenas Gheraka og derfra videre til rækken af 
landsbyer, der betegnes som Richia.

Vi standser ved resterne af et borgkompleks 
’Epidaurus Limena’, der ligger få hundrede meter 
inden for et strandområde. 
Resterne af Epidaurus ligger på et sted, der nu 
kaldes Palaia Monemvasia (Gamle Monemvasia). 
Se nettet: Epidaurus Limera.

Vi passerer derefter forbi Limenas Gheraka imod 
’nedre’ Richia. 
Igennem den del af landsbyrækken – ad smalle 
veje – kører vi ned til strandområdet, Vlychadha 
Beach. Hele vejen ned mod stranden, hvor vi 
passerer en lav bjergkam, får vi rig lejlighed til at 
nyde den storslåede natur, der er præget af stor 
oprindelighed.
Hernede indtages dagens frokost.

Strandområdet forlades og der køres ad samme 
vej tilbage til Richia og herfra videre til lands-
byen, Lambokampos. I denne del af Lakonia 
er landsbyerne beskedne af størrelse og meget 
spredt beliggende.
Fra Lambokampos sætter vi kursen i retning 
mod den større by, Molai, men inden nået så 
langt, kører vi til byen, Metamorphosi, hvor vi 
gør et stop. Dette område udgøres af en vidt-
strakt slette, med dyrkning af Oliven som det 
væsentligste produkt.

I Sykea passerer vi forbi stedets smukke kirke, 
inden vi færdiggør dages arrangement ved tilba-
gekomsten til Monemvasia.

Tredje nat i Monemvasia – 7. nat på rejsen.
Aftensmaden er fri. 

Torsdag, den 6. april

Igen medbringes madpakken fra hotellet ved 
afgangen. Forinden skal bagagen være anbragt 
på bussen.

Vi kører op til borgkomplekses, der troner højt 
oppe på toppen af øen, der via en smal tange er 
forbundet med den nedre by.
Fæstningen, Monemvasia blev grundlagt af By-
zantinerne i det sjette århundrede som en stærkt 
befæstet by. Fæstningen, som blev kaldt ’Østens 
Gibraltar’, blev efter opførelsen senere indtaget af 
korsfarerne, venetianerne og senest tyrkerne.
Se nettet: Slottet Monemvasia, Østens Gibraltar.

Enten heroppe eller undervejs imod Gythio og 
vort tredje overnatningssted indtager vi vores 
frokost.
Ruten bringer os vestpå imod Molai. Herfra vi-
dere mod Vlachiotis og Skala. Umiddelbart after 
Skala passeres en af halvøens største flodsyste-
mer. Evrota River. 

Med yderligere stop undervejs, når vi frem til et 
habitatrigt område nogle kilometer øst for Gy-
thio. Her forlades bussen, og vi vandrer op imod 
en højstliggende kirke, der ligger omgivet af rige 
plantesamfund.
De får kilometer tilbagelægges derefter, vi 
passerer igennem havnebyen Gythio, hvorfra 
den anden af to færgemuligheder til Kythira 
’udspringer’. Bostedet, ’Stavros tou Notou’, der 
er beliggende smukt på sydkysten med et par 
hundrede meter til badevand ef højeste kvalitet, 
nås herefter.

Indkvartering – første nat på ‘Stavros tou Notou’.

8. nat på rejsen.
Aftensmaden er med i prisen, som den er det alle 
tre aftener, dette sted.

Fredag, den 7. april

Med madpakken om bord forlader vi hotellet 
efter morgenmaden for at køre mod Karvelas. 

Fra Karvelas køres frem til Myrsini, hvor vi får 
lejlighed til at iagttage, hvor hurtigt naturen 
regenererer efter brand. 
Den 6. august 2021 udbrød der nogle af de vold-
somste brande i årtier på det sydligste Pelepon-
nes. Adskillige ejendomme gik tabt, men heldig-
vis kun få menneskeliv. 
Her skal det huskes, at den brandcyklus, som er 
så karakteristisk for mange subtropiske områder 
rundt om i verden, også her er af vital betyd-
ning for ’en foryngelse/fornyelse af vegetationen. 
Herved fjernes ofte lag af vissent plantemateriale, 
som frigøres som gødning. Dertil kommer at 
talrige plantearter, herunder træer og buske er 
afhængige af, at deres frø via varmen fra ilden 
frigøres fra deres frøhylster klar til at bringe nye 
generationer til verden. 
At talrige dyrearter bliver flammernes bytte, er 
tragisk, men igen skal man huske, at de hjem-
mehørende dyrearter, som planterne, igennem 
årtusinder har været indstillet derpå.
Vi vender tilbage til Ghythio-Areopolis vejen og 
fortsætter kørslen imod Areopolis.
Denne forlades og der køres ind i og op i land-
skabet frem til en landsby, Drosopighi. Cafému-
lighed.
Fra Drosopighi fortsættes igennem en landsby-
række, hvor vi gør adskillige stop.

Areopolis nås uden at vi standser her. Med ad-
skillige stop fortsættes frem til Dryalia og videre 
mod ’Ancient Pyrrichos’. Landsbyen, der har 
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ældgamle rødder, bevandres. Stedet, der er et af 
de ældste bosætningsområder på Mani-halvøen, 
blev ifølge legenden lovet til Achilleus, hvis han 
deltog i den Trojanske Krig.
Se nettet: Ancient Pyrrichos.

Madpakken indtages i området.
Dagens rejse fortsættes mod Loukadhika, herfra 
videre mod Kotronas. Stop undervejs. Kørslen 
bringer os dernæst frem til landsbyen Skoutari 
(cafémulighed) og dernæst til strandområdet, 
Skoutari Beach, hvor vi besøger en smuk, min-
dre og nyrestaureret Byzantinsk kirke.
Herfra retur til hotellet.

Anden nat på ’Stavros tou Notou’ -  9. nat på 
rejsen.
Aftensmaden er med i prisen.

Lørdag, den 8. april

Med madpakkerne om bord i bussen forlades 
bostedet. Vi kører igen frem til og igennem 
Areopolis. 

Ved et ferieområde, ’Althea Village’ forlader vi 
bussen for at botanisere i buskrig frygana, hvor 
partier for længst er udgået af omdrift. De tidli-
gere olivenlunde er også yders blomsterrige med 
højt indhold af orkideer. Med yderligere stop 
undervejs når vi frem til landsbyen, Aghia Ge-
orgios, som vi passerer igennem for at køre frem 
til strandområdet, ’Mezapos Beach’. Interessant 
kystprofil og blomsterrig kyststrækning.
Tilbage på ’hovedvejen’ fortsætter vi kørslen 
videre sydpå imod Alika. Herfra er der ikke langt 
til kaffestedet, Porto Khagio, der ligger smukt, 
nordvendt ud til en mindre havbugt.
Sluttelig fortsættes tul Mani-halvøens sydligste 
område, hvor vi beser resterne af ’Poseidons 
Tempel’ beliggende i det storslåede og drama-
tiske landskab. Her var ifølge traditionen en af 
indgangene til ’Hades’.

Se nettet: Poseidons Tempel/Hades.
På tilbageturen mod bostedet, hvor vejen fra 
det sydlige område forgrener sig, drejer vi mod 
øst og tager den østre kystvej tilbage. I dette 
område er Fryganaen præget af høj alder uden 
landbrugsmæssige indgreb, hvilket afspejles i en 
meget rig flora.
På den videre færd passerer vi igennem landsby-
en, Laghia, der i nutiden fremtræder med stærkt 
moderniserede ’Manihuse’, der jo i virkeligheden 
var rene fæstninger. 
Næste stop bliver i landsbyen, Flomochori, igen 
en landsby med ældgamle rødder og velbevarede 
rester af gamle bygningsværker. Cafémulighed.
Herfra køres mod Skoutari frem til Kotronas og 
herfra uden stop retur til bostedet.

Tredje nat på ’Stavros tou Notou’ - 10. nat på 
rejsen.
Aftensmaden serveres sent.

Søndag, den 9. april

Efter en tidlig morgenmad og med bagagen 
anbragt i bussen forlades Stavros tou Notou kl. 
08.00. 
Vi har en lang dag foran os, hvilket betyder, at vi 
ankommer sent til vort sidste hotel på rejsen – 
’Hotel Agamemnon’ i Naphlio.

Fra Ghythio køres imod Skala, og herfra videre 
mod Gheraki. Efter få kilometers kørsel, kører 
vi mod Sparti, men inden vi når dertil, drejer vi 
imod kirken ’Agh. Anagyri’.
Med adskillige stop undervejs fortsættes til 
Bjerglandsbyen, Kosmas, hvor der igen bliver et 
stop med café mulighed.
Madpakken indtages formentlig ligeledes i dette 
område.
Efter en bjergrig kørsel, der belønner os med 
med adskillige betagende udsyn, når vi frem til 
udkanten af Leonidhio, som vi besøger senere 
i dagens løb. Men forinden kører vi op på pla-

teauet oven for Leonidhio, frem til en samling 
af huse centreret omkring en kirke, der ligger i 
Kato Vaskina. Vi befinder os heroppe imellem 
1000 og 1200 meter over havet.
Tilbagekørslen mod Leonidhio bringer os ind i 
den centrale bydel af denne smukke bjerglands-
by, hvor der bliver et kortere stop.
Leonidhio forlades ud på eftermiddagen og kørs-
len fortsættes langs kysten mod nord.
Med enkelte stop ankommer vi til vort sidste 
hotel ’Hotel Agamemnon’ i Naphlio.

Første nat i Naphlio – 11. nat på rejsen.
Aftensmaden er fri.

Mandag, den 10. april

Madpakken medtages fra hotellet ved afgangen, 
der sættes til kl. 8.30, da vi skal dybt ind i land-
skabet centreret omkring den sagnomspundne 
sø, Lake Stymphalea.
Se nettet: Lake Stymphalea.

Der vil blive adskillige stop herinde, dels for at få 
et indtryk af den meget store, lavvandede sø, der 
fluktuerer efter nedbørsforholdene. I store dele af 
året er vanddybden særdeles beskeden, og søom-
rådet har karakter af en tagrør-sump.
De mange forskellige habitater ser vi nærmere 
på, dels de våde, og dels de tørre, hvoraf mange 
ligger i bakket terræn.
Det stedlige, nyetablerede museum aflægges et 
besøg, og der bliver tid til en mindre afstikker 
ind i bjergterrænnet nord for søområdet.
Stedets historie går tilbage til antikken, hvor 
Lake Stymphalea blev 'tyranniseret' af de ’Stymp-
haliske fugle’, store muligvis (ifølge legenden) 
menneskeædende fugle, der var udstyret med et 
næb af kobber.
Se nettet: Stymphalean Birds. 

Hjemkørslen gennemføres ad andre veje, der 
bringer os igennem Grækenlands vigtigste vindi-
strikt, Nemea.
Tilbage i Naphlio og hotellet meget sen eftermid-
dag.

Anden nat i Naphlio. 12. nat på rejsen. 
Aftensmaden bliver afslutningsmiddagen, der er 
med i rejsens pris. Denne finder sted på en ta-
verne, beliggende på byens meget charmerende 
torveplads.

Tirsdag, den 11. april

Efter et tidligt morgenmåltid forlades hotellet 
kl. 8.00 og rejsen mod Athens lufthavn indledes. 
Der gøres et til flere stop undervejs – herunder 
et længere stop ind til Korinth-kanalen.

Ankommet til lufthavnen begiver vi os til check 
in pultene, hvor bagagen afleveres, og vi selv 
fortsætter gennem sikkerhedskontrollen.
Vort fly forlader Athen kl. 13.35 med forventet 
ankomst til Kastrup kl. 15.50.

Deltagere, der fortsætter videre til dansk in-
denrigs eller med tog fra Kastrup, vil modtage 
nærmere herom med et senere rejsebrev.
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u Foto øverst t.v.: En Biblomst med et markant 
blåt 'spejl' på læben, Ophrys fusce subsp. iricolor.
u Foto øverst t.h.: Anemone pavonia. Optræder 
næsten udelukkende i denne meget smukke, røde 
form på Kythira.
u  Foto nederst: Overfartsstedet, Diakofti. Herfra 
foregår alle person- og varetransporter af betyd-
ninng på Kythira - således også til og fra Neapoli.
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u Foto øverst: Olivenlund med rig bundflora.
u Foto nederst t.v.: De afskårne grene brændes. 
u Foto nederst t.h.: Oprydning før afbrænding
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PRAKTISK

Rejseperiode

Rejsen, der omfatter 12 overnatninger, varer 13 
dage. 
Udrejsen, der sker med SAS fra Kastrup, finder 
sted den 30. marts og hjemrejsen sker fra Athens 
Lufthavn den 11. april. 
Rejsen påbegyndes og afsluttes i Kastrup.

Transport og ophold

På Kythira kører vi i egen bus tilhørende ’Draka-
kis Tours’. 
Når vi senere i forløbet ankommer til Neapoli i 
prefekturet Laconia ’venter’ der en ny bus på os, 
som vil følge selskabet i resten af rejseforløbet. 

Der vil blive overnattet på fire forskellige hotel-
ler, der alle er af glimrende  standard; Hotellet i 
Naphlio er dertil nyrenoveret. 

Forsikringer med videre

Bemærk venligst, at der ikke er medtaget en 
afbestillingsforsikring i rejsens pris i tilfælde af 
opstået sygdom/eller anden forhindring forud 
for rejsens begyndelse. 

Desuden påhviler det den enkelte selv at tegne 
en rejseforsikring i tilfælde af eventuel opstået 
sygdom på selve rejsen.

Rejsen er omfattet af Rejsegarantifonden nr. 1018.

Rejsens pris

Indkvartering på dobbeltværelse: 19.245 DKK.
Indkvartering på enkeltværelse: 21.360 DKK.

Da rejsen indledes og afsluttes i Kastrup luft-
havn påhviler det deltagere fra provinsen selv at 
afholde udgiften dertil.
Deltagere, der ønsker at anvende dansk inden-
rigsfly til formålet, bedes angive det ved evt. 
bestilling af rejsen med angivelse af hvilken 
lufthavn, man ønsker at benytter sig af. 

Prisen inkluderer:

• Fly Kastrup-Athen/retur
• Indenrigsfly Athen-Kythira
• Alle arrangementer som beskrevet med bus/
busser
• Sejlads fra Kythira til Neapoli på Peloponnes
• 12 overnatninger B/B
• 12 x lunch
• 5 x middag
• Besøg på flere kulturelle/Historiske 'sites'
• Dansk rejseleder
• Rejsen er omfattet af Rejsegarantifonden

Deltagerantal

Deltagerantallet er begrænset til max. 14 perso-
ner; heri inkluderet dansk rejseleder.

Maden undervejs

Alle morgenmåltider vil blive indtaget på hotel-
lerne. 
5 middage er inkluderet i rejsens pris. 
Samtlige 12 frokoster inklusive en flaske vand er 
medtaget i rejsens pris. Frokosterne vil som en 
hovedregel blive indtaget ’i det fri’ midt på dagen. 
Vand er her ligeledes inkluderet. Øvrige drikke-
varer er for egen regning.

Ansvarlige

Rejsearrangør- og leder er Flemming Thorning-
Lund. 
Teknisk arrangører: Euro Tourist, Aalborg samt 
Drakakis Tours, Livadi, Kythira. 
Rejseformidler: Folkeuniversitetet i Aalborg.

Tilmelding

Euro Tourist (Hans Berthelsen)
info@eurotourist.dk / t. 98113400
www.eurotourist.dk

Folkeuniversitetet i Aalborg
info@fuaalborg.dk / t. 98167500
www.fuaalborg.dk

Rejsearrangør og -leder
Flemming Thorning-Lund 
ftl@mail.dk / t. 40744490 

Efter tilmelding modtager du en bekræftelse fra 
Euro Tourist med anmodning om indbetaling af 
depositum kr. 3.000 pr. person samt tidspunkt for 
indbetaling af rejsens restbeløb. 

Depositum bedes indbetalt senest 8 dage efter 
tilmelding. Restbeløbet betales senest 60 dage før 
afrejsen.
 

Rejsebreve

Deltagerne vil i det videre forløb modtage yderli-
gere informationer i form af kortere rejsebreve.
 

Eventuelle spørgsmål

Rejseleder Flemming Thorning-Lund 
ftl@mail.dk / t. 40744490  
 
Euro Tourist (Hans Berthelsen)
hans@eurotourist.dk / t. 96301993

u Foto: En Biblomst, Ophrys tenthredinifera.
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u Foto øverst: Prægtig udsigt ud over et havne-
område på Nord-Kythira med Lakonien længst 
borte.
u Foto nederst: Italiensk Hylde-Gøgeurt optræ-
der på Kythira i en meget særpræget og smuk 
farveform. Den blåblomstrede hedder Muscari 
commutatum.
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u Foto øverst: En Limurt, Silene colorata, i mæng-
de nær kysten. 
u Foto nederst: En af Middelhavsområdet almin-
deligste dværgbuske, Erica manipuliflora, er vidt 
udbredt på Kythira.

u Foto øverst: Kato Vaskina. Græsk Jordbærtræ er 
vidt udbredt på i højder ind til ca. 1.000 meter.
u Foto nederst: Artsrig phrygana, Kythira. Art af 
Seraphias samt Muscari commutatum. 
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u Foto: Church of Agh, Ioanis , Byzantinsk kirke 
fra 1200-tallet.
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u Foto øverst: Meget spektakulært fortidsminde-
område. Anlagt af Venetkianerne i 1200-tallet. 
u Foto nederst: Saltpande, Avlemonas.

u Foto øverst: Kyst rig på saltpander. Herfra er 
gennem taltige århundreder udvundet salt ved 
inddampning af lokalbefolkningen.
u Foto nederst: Chasmanthe floribunda. Stammer 
fra Sydafrika oprindeligt.
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u Foto: Parti af kysten nær Agh. Nikolaos; rig på 
fossile palmestammer. Resultatet af processer i det 
kalkrige hav millioner af år tilbage.

u Foto nerderst t.v.: Kalkstensområde nær Agh. 
Nikolaos med nedstyrtede kalkpartier af kolossal-
størrelse.
u Foto nederst t.h.: Parti fra fæstningsbyen 
Monemvasia. På fotoet ses tre kirker fra den 
Byzantinske periode.
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u Foto øverst t.v.: Monemvasia set fra vejen, der 
fører op til fæstningen på klippens top. 
u Foto øverst t.h.: Strandvold opbygget af haval-
gen Possidonia oceanica blandet med opskyllet 
grus. Rig forekomst af Seraphias orientalis.
u Foto nederst t.v.: Enårig Tusindfryd er den 
mindste af alle arter af Tusindfryd. Kurven er ca. 
5 mm bred.
u Foto nederst t.h.: Ancient Pyrrichos, en af de 
ældste bevarede byer på Mani-halvøen.
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u Foto øverst t.v.: Lake Stymphalia, Den højeste 
beliggende sø i Grækenland.        
u Foto nederst t.v.: Lake Stymphalia - Traditionel 
bådtype.

u Foto øverst t.h.: Ornithogalun cf. montanum.
u Foto nederst t.h.: 'Her er det mig, der bestem-
mer', udtrykker denne ged med al tydelighed.    
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