
  

 

Sol och bad på Grekiska fastlandet 
21-28 september 2021 

På resan ”Rå om dig själv” har vi valt att hoppa över öarna och i stället uppleva 
Peloponnesos, en del av det genuina grekiska fastlandet. Resan har två delar, 
den ena med fokus på sköna avkopplande dagar i Kalamata, och den andra 
med storstadspuls i Aten då vår lokala guide visar dig sin stad.  
  
Dag 1 tisdag 
Samling och incheckning sker individuellt ca klockan 05.55 på Arlanda flygplats. Flygresan 
med Scandinavian Airlines går direkt till Aten och landar vid 12.30-tiden. Er egen 
svensktalande lokala guide möter upp på flygplatsen för att följa med och vara behjälplig och 
informera under resan till Kalamata. Ganska omgående görs ett stopp för en gemensam 
lunch. Bussresan fortsätter med ankomst till halvön Peloponnesos och Kalamata vid 19-
tiden. Efter incheckning serveras en buffémiddag på hotellet.  
 

Kalamata är en platt och vidsträckt stad som 
ramas in av havsbukten och bergsmassivet 
Taygetos i bakgrunden. Vårt handplockade 
hotell ligger i utkanten av Kalamata med ett 
trevligt och lugnt läge i en grönskande ”oas”. 
Här har vi en stor fin utomhuspool som är 
uppvärmd av solen strålar, inomhuspool och 
en egen sandstrand. Rummen är rymliga och 
alla har en egen balkong med trevlig utsikt. 
Beroende på rum varierar utsikten mellan 
berg, pool och hav.   

 

Dag 2 – 5, onsdag - lördag   
Vi bor på välkomnande Filoxenia hotell som erbjuder en välfylld frukost- och middagsbuffé. 
Önskar man äta lunch eller beställa något i baren finns den servicen att få under stora delar 
av dygnet. Till gästernas förfogande finns även hotellets egen ”veckomeny” av aktiviteter, 
egen sandstrand, utomhuspool, inomhuspool och spa med massage och andra behandlingar. 
Vår guide hjälper gärna till med tips och förslag om man vill se sig omkring på egen hand i 
närområdet. Se även utflyktsförslag längre bak i programmet. 
 



  

 

Strandpromenaden utmed havsbukten från 
hotellet in till Kalamata stad är utmärkt för 
promenader, löpning eller cykling. Här hittar du 
även caféer, barer och restauranger. Det är lätt 
att hyra en cykel eller ta lokalbussen in till 
centrala Kalamata om man föredrar det. Staden 
har flera fina museer och på lördagar kan man 
besöka den populära marknaden.  
  

 
Dag 6 söndag  
Vi lämnar Kalamata och beger oss i riktning mot Aten. Längs vägen stannar vi till i Nafpoli, 
Greklands första huvudstad. Staden ligger vackert i en bukt med höga berg strax intill. 
Stadskärnan är mysig med mycket historia och kul shopping. Bougainvillea är lika vanligt här 
som olivträd i Kalamataområdet. Efter lite ”egentid” åker vi vidare och stannar nästa gång 
för att se ett osannolikt byggnadsverk - Korintkanalen. Kanalen byggdes för att förkorta 
transporttiderna runt Peloponnesos och arbetet påbörjades av kejsare Nero redan under 
första århundradet e Kr. Nero hann bygga halva kanalen innan han dog, bygget återupptogs 
sedan i slutet av 1800-talet och invigdes år 1893.  
 
Nu väntar Aten, Europas närmaste orient. Förbered er på en stor och livlig stad, med cirka  
4 miljoner invånare. Aten andas en blandning av orient och väst, för vissa en överrumplande 
upplevelse! Vi checkar in på vårt centralt belägna designhotell, Fresh Hotel. Middag på egen 
hand men med tips från vår lokalguide. 
 

Dag 7 måndag  
Vi börjar dagen i Aten med en guidad 
stadspromenad genom kvarteren Psiri, 
Monstarki och Plaka vidare upp till 
Akropolisklippan. Längs vår väg till klippan 
ser vi ett stort utbud av restauranger och 
shopping, något som kännetecknar denna 
del av Aten. Vår duktiga guide berättar om 
det vi passerar men även om stadens 
beskyddarinna Pallas Atena och om 
Parthenon, det ståtliga templet på 
Akropolis, stadens symbol. För de som vill 
gå upp på Akropolisklippan eller se museet, 
visar lokalguiden vart man köper biljetter. 
Resten av dagen är till eget förfogande. 
 

Dag 8 tisdag  
Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell tillsammans med vår guide och åker med egen 
buss till Atens flygplats för hemresa. Scandinavians Airlines plan avgår strax efter lunch och 
landar på Arlanda flygplats vid 16-tiden.  
 

 



  

 

Våra hotell: 

Filoxenia Kalamata  
Vårt utvalda hotell har 188 rum med balkong och gratis Wifi. Badrummet har badkar med 
dusch, fön, värdeskåp, minibar, TV och AC. Hotellet erbjuder bar, restaurang, cykeluthyrning, 
bastu, spa och massagebehandlingar. 
www.filoxeniakalamata.com  

 

 
Fresh Hotel, Aten  
Detta designhotell ligger på gångavstånd till populära Psiri, Monastiraki och Plaka i Atens 
centrum och erbjuder boende i fina moderna rum. Rummen är ljudisolerade och har gratis 
Wifi och TV. På taket finns en utomhuspool, med utsikt över Akropolisklippan. Baren och 
restaurangen ligger högst upp i hotellet vid den lilla poolen.  
www.freshhotel.gr T 0 

  

http://www.filoxeniakalamata.com/
http://www.freshhotel.gr/


  

 

 
Tips på utflykter i Kalamatas närområde! 
Specialresors representant på plats i Grekland hjälper gärna till att boka biljetter eller hyrbil. 
 
Maniområdet: ligger ca 5 milsydost om Kalamata, i det omåttligt vackra och otämjda 
Maniområdet. Hit kom turismen långt senare än till resten av Grekland, ända in på 1970-
talet var båt och åsna det enda sättet att ta sig till byarna. Känslan av stillsamhet och att man 
har kommit bort från allfartsvägarna är ständigt närvarande när man kör runt i området. 
Många spännande legender lever kvar i Mani, och varken Sparta, romarna, frankerna, bysans 
eller ottomanerna lyckades helt kuva de styvsinta invånarna. Något som inte den moderna 
turismen heller har lyckats med. Här finns också en strand där verklighetens Zorba bodde 
några år runt 1920.  

 
Olympia: ligger ca 12 mil norr om Kalamata, en orakel- och festplats, själva vaggan för de 
olympiska spelen. Under antiken var Olympia en viktig helgedom och spelen började redan 
700 år f.Kr. Här kan man få berättat (via guider) berättelserna om Olympia och se resterna av 
guden Zeus tempel, platsen för den olympiska elden och stadion.   
 
Nestors palats: ligger ca 5 mil väst om Kalamata. Templet där Nestor bodde cirka 1200 år 
före Kristus finns att se som uppbyggda ruiner. Platsen är omnämnd i Illiaden och enligt 
sägen var det på kung Nestors inrådan som kriget mot Troja började. Strax intill ligger vackra 
Pylos som ligger vid Navarinobukten och man kan promenera upp till borgen och få en 
vidunderlig utsikt över havet.  Är vädret fint finns badmöjligheter för den sugne inne i 
centrum. I Pylos stod ett historiskt sjöslag år 1827 (grekiska frihetskriget) där Ottomanernas 
flotta besegrades av en allierad flotta. I hamnen finns även ett vackert hus där stadens 
stolthet en gång bodde. Denna unga man tog två olympiska medaljer i Stockholm år 1912, 
den ena grenen var i klassiskt jämfotahopp utan sats! Sveriges kungahus har 
uppmärksammat detta och varit på besök i Pylos. 
 
Gamla Messini: ligger ca 2 mil nord väst om Kalamata och är en hellenistisk stad från 300-
talet f.Kr. Här finns teater, stadion och tempel. Till skillnad från många andra grekiska ruiner 
där man bara anar vad som varit är Messini mer överskådlig. Gamla Messini i Peloponnesos 
är en av Greklands stora sevärdheter. Det var här Mästarnas Mästare spelade in säsongen 
2013 då Magdalena Forsberg vann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Vi erbjuder öppet köp t o m 22 juli 2021 
För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder 
vi öppet köp. Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt nedan, och att den 
återbetalas om ni avbokar före ovan datum.  
 
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. 
Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: 
kl 10-12 och 13-15, fredagar stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person 
och skall betalas inom 10 dagar efter erhållet bokningsbekräftelse/faktura, resterande 
betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura skickas via e-post i fall 
inget annat önskats. 
 
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. Meddela 
vid bokning ifall du kan tänka dig att dela rum så hör vi av oss ifall en rumskompis dyker upp. 
 
 

 

Pris per person i dubbelrum:  11.470:-  
Tillägg för enkelrum i 7 nätter: 3.990:- 
 

I priset ingår:    
• flygresa med Scandinavian Airlines, Arlanda-Aten tur och retur, inklusive bagage  

(tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa), flygskatter och avgifter 

• bussresor enligt program i Grekland 

• totalt sju övernattningar; fem i dubbelrum med balkong i Kalamata samt  
två i dubbelrum i Aten 

• turistskatt i Grekland 

• transfer/utflykter med svensktalande lokalguide dag 1,6,7 och 8  

• guidade stadspromenader i Nafpoli och i Aten 

• sju frukostar 

• en lunch inkl 1 glas vin/öl/läsk vatten dag 1 

• fem middagsbufféer exklusive dryck på hotell Filoxenia dag 1,2,3,4 och 5 

• lokal kontaktperson tillgänglig under vistelsen i Grekland   

• resegaranti via den statliga resegarantin 
 

Ingår ej: 
• avbeställningsskydd och reseförsäkring 

• dricks till guide och chaufför med flera 
 

 
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information. 
Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. 

http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/


  

 

Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
Med tillägget att ni har öppet köp enligt ovan. 

 
Transfer 
För transfer till Arlanda kan vi tipsa om VY (fd Bus4You) eller Flixbus, som har bussar som går 
flera gånger per dag till Arlanda. Bland annat på rutten Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, 
Örebro, Västerås, Arlanda flygplats. För övriga busslinjer hänvisar vi till respektive bolags 
hemsida. 
 

Flygtider  
21/9 flyget avgår från Arlanda kl 07.55, ankomst Aten kl 12.35.  
28/9 flyget avgår från Aten kl 13.25, ankomst Arlanda kl 16.00.  
Vi flyger med Scandinavian Airlines tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas 
i det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. 
 

Övrigt 
Denna resa skiljer sig något från Specialresors normala utbud då vi har färre aktiviteter och 
måltider inkluderade i priset, med syfte att man ska ha möjlighet att rå om sig själv. Vår 
lokala guide möter upp i Aten och finns därefter tillgänglig under vistelsen i Grekland.   
 
Specifik plats i bussen kan reserveras på någon av de främre raderna i bussen, endast då 
läkarintyg kan uppvisas vid resans start.  
 
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om 
antalet deltagare understiger 25 personer.  
 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 
 

 
 

 
Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
 

 

http://www.special-resor.se/
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/

