Resa med Västerträffen till Grekland 27 sept – 4 okt

27 september
Vi samlades TIDIGT på morgonen vid Västerträffen. Redan 4.30 avgick bussen som förde oss till Landvetter
flygplats. Alla hade blivit incheckade, så det var bara att lämna väskorna vid bagdrop. Efter mellanlandning
i Köpenhamn gick färden vidare mot Aten. Jannes dotter Lisa hade komponerat resan och hon tog emot oss
på Venizélos flygplats i Aten. En buss med vår guide Andreas väntade också på att ta hand om oss.
Tyvärr blev vi lite försenade eftersom en väska försvunnit på resan. Stackars Lillemor fick vänta i tre långa
dagar på sitt bagage.
Nåväl, vi hade nu ca 1,5 timmes bussfärd till dagens mål – vårt hotell i Vrahati på Peleponessos norra kust.
Vi gjorde först ett lunchstopp invid Korintkanalen. Fick se en bro som sänktes under vattenytan innan båtar
passerade. Det var en häftig upplevelse.

Hotell Alkyon skulle nu bli vårt hem i fem nätter – en härlig anläggning med två pooler, spa och lummig
grönska i omgivningen. Havet blänkte blått bara 80 m från hotellet. Tyvärr var inte vädrets makter med oss.
Det inbjöd inte till havsbad men några nyttjade inomhuspool och sauna innan det var dags för middag.
Välkomstdrinken bestod naturligtvis av ouzo med lite tilltugg. Jamas!!

28 september
Första utflykten förde oss till Nafplio –
Greklands första huvudstad. En liten
idyllisk, vacker stad. Vi strosade runt i de
blomstrande gränderna och blickade upp
över försvarsborgarna som fortfarande
från bergen övervakar staden.

Vår busschaufför Giorgio förde oss utefter vägar kantade av vinodlingar och olivträd. Det finns ca 100 milj
olivträd i Grekland. Träden skördas vartannat år. De mest kända oliverna kommer från Kalamata i södra
Peloponessos.

Vi kom sedan till Epidauros, den
välbevarade teatern. Andreas
demonstrerade den förnäma akustiken
och vi hade möjlighet att klättra i
kalkstenstrapporna. Regnet hängde över
oss men satte inte igång förrän vi var på
väg hemåt igen.

29 september
Dagens utflykt gick först
till Antika Korint. Andreas
berättade mycket
intressant om vad staden
betytt för Greklands
utveckling genom handel
med vin, olja och vapen.
Gator och trottoarer ledde
under antiken direkt från
havet till torget i Korint.

Hela gänget samlat!

Granatäppelträd

Därefter besökte vi
Mykene. Vi stannade vid
den berömda Lejonporten
och vi fick historien om
Agamemnon, sköna
Helena, Paris, Illiaden,
Trojanska kriget. Mycket
historia blev det.

Andreas berättade med stor
dramatik

Vi fick också gå in i Agamemnons
gravkammare

Och sedan blev det lunch

30 september
Utflykt till Prodromosklostret. Idag fick vi en ny guide – Marit som ursprungligen kommit från Norge. Hon
berättade hur livet var på grekiska landsbygden då hon kom hit för 35 år sedan.

Klostret visade sig vara mycket otillgängligt. Giorgios fick visa sin skicklighet när han rattade oss nerför de
snirkliga vägarna. Klostret var alldeles enastående! Byggt
utefter klippväggen. Det fungerar fortfarande som
munkkloster. Utsikten var betagande.

Speciell klädsel erfordras!
1 oktober
Ledig dag! Plötsligt sken solen och förgyllde vår tillvaro. Snabbt plockade vi fram alla badgrejor och drog
ner till stranden eller poolen.

Det var underbart att äntligen
slänga sig i böljan. Som en fin
gest bjöd oss hotellägaren på
vindruvor vid stranden.

2 oktober

Uppbrott från hotell Alkyon. Vi
gjorde först ett stopp vid
Korintkanalen. Andreas berättade
att kanalen byggdes av arkitekten
Lesefs, invigdes 1893, tog tio år
att bygga, är 6,4 km lång och 24
m bred.

Därefter åkte vi genom Atens starkt
trafikerade gator till Arkeologiska
muséet. Detta är unikt på så sätt att
det är byggt ovanpå utgrävningar som
har ett glastak över sig. Andreas
visade på detaljer av byggnaderna
som vi sedan skulle bese på Akropolis.

Akropolis är en stor byggarbetsplats.
Man håller ständigt på att underhålla
och restaurera monument och
byggnader.
.
Från kullen har man en bedårande
utsikt över ”den vita staden”Aten

Efter att ha ätit lunch, begav vi oss till
vårt nya hotell Titania. Det ligger centralt
och under eftermiddagen hade vi
möjlighet att utforska staden på egen
hand.

På kvällen blev vi hämtade med buss för
att avnjuta middagen på en Grekisk
afton med underhållning.

3 oktober
Vi blev hämtade redan kl 7 på morgonen. Dagen skulle ägnas åt en båtutflykt till de
tre öarna Hydra, Poros och Aegina

Vädret var soligt men det blåste kallt, så det gällde att hålla sig på solsidan.

Första ön Hydra –
hamnen ligger som en
gryta där husen klättrar
uppför klipporna. Åsnor
stod redo om någon ville
åka en stund.
Poros kom härnäst. Ön
skiljer sig från
Peloponessos med bara
ett smalt sund. Där fanns
en härlig strandpromenad.

Sista stopp var
Aegina. Där var
Jannes dotter Anna
och hennes man
och tog emot oss.
Alla fick en liten
”goody bag”
bestående av
pistagenötter och
en flaska ouzo att
ta med hem som
minne av resan.
Några passade på
att bada under
stoppet på ön.
Dagens middag intogs på en liten fiskrestaurang. Vi höll aldrig på att komma dit p.g.a trafikkaos. Vägarna
var helt blockerade och man hade nästan gett upp hoppet om att få lite mat. När vi äntligen kom fram, fick
vi ypperlig betjäning och underbar mat. Restaurangen låg fint alldeles vid vattnet. Lisa kom och gjorde oss
sällskap. Vi tackade henne för en väl komponerad resa och sa adjö för denna gång!

4 oktober
Resdag. Tid att packa väskan och bege oss hemåt. Buss hämtade oss vid hotellet och vi fick än en gång ta
del av trafikkaos på Atens gator. Vi kom dock i god tid för att checka in på planet som skulle föra oss till
Arlanda för vidare befordran till Landvetter.

Väl framme vid Västerträffen tackade vi varandra för en härlig vecka tillsammans.

