
Den korintiske riviera – langtidsferie i Hellas



Bli med oss på en reise med gjestfrihet og livsglede til den hyggelige byen Xylokastro ved 
havet på den korintiske riviera. På denne reisen har vi flere spennende utflukter inkludert, 
med besøk til antikke storheter som Akropolis, Nemea og Korint.

Geografisk og klimatisk er vi på samme breddegrad som Palermo og Alicante. Her vil du opple-
ve en by, som står sammen om å gi gjester et fantastisk opphold. Lokale ildsjeler, eiere av små 
hoteller, borgermesteren, presten og bakeren er gått sammen i ett prosjekt om at skape liv og 
glede i byen sin, når turistene fra Athen er reist tilbake etter å ha unnsluppet sommerens hete.

I oktober og november finner du et perfekt klima, hyggelige hoteller med lokal, lekker gastronomi 
og en rekke utfluktsmål og masser av små, unike opplevelser, som byen arrangerer. Fra pro-
menaden og stranden kan man i horisonten se fjellene på den andre siden av Korintbukta som 
skjermer byen og skaper det perfekte, varme høstklima, likt som det man finner i Sør-Spania og 
Sicilia.

Vi bor ved stranden og du kan velge mellom fire unike hoteller som ligger nær hverandre, hvert 
med sin egen sjarm og unike service. Alle hotellene ligger ved havet, med utsikt over den korin-
tiske riviera. I Xylokastro har vi en trivelig strandpromenade med mange små, autentiske greske 
restauranter.



Inkludert i prisen:

• Fly Norge – Athen t/r
• Alle skatter og avgifter
• Transfer lufthavn-hotell t/r
• 21 netter på Hotel 
• 21 x Frokost  
• 21 x Middag  
• Byvandring i Xylokastro
• Heldagsutflukt til Athen og Akropolis
• Heldagsutflukt til Korint
• Heldagutflukt til Nemea med vinsmaking
• Norsktalende reiseleder på hele reisen

Tillegg pr. Person Hotel Le Convivial: 

Junior suite med delvis havutsikt kr. 995,-
Enkeltrom deluxe med basseng utsikt kr. 4.995

Tillegg pr. Person Hotel Gardens Gallery:

Dobbeltrom med delvis havutsikt kr 995,-
Superior dobbeltrom med delvis havutsikt kr. 1.995,-
Junior suite med park utsikt kr 2.995,-
Enkeltrom med parkutsikt kr. 4.995,-
Enkeltrom med delvis havutsikt kr. 5.995,-



Dag 2-21: Inkluderte opplevelser og utflukter  

Utover å nyte livet skal vi oppleve områdets magi. Vi skal oppleve naturen, byene og severdig-
hetene, og få med oss inntrykk fra Hellas sin spennende historie. Innimellom blir vi kjent med 
byens folk og tradisjoner, lokalt håndverk, gastronomien og solen og havets helbredende krefter 
på kropp og sjel.  

Vi har flere spennende utflukter, med mye flott innhold, inkludert i prisen. Opplev det verden-
skjente Akropolis i Athen, den antikke kjempen Korint og den greske vinen i Nemea.

Dag 1: Ankomst Athen 

Fra Norge ankommer vi til Athen lufthavn. Herfra har vi halvannen times kjøretur gjennom Atti-
kahalvøyen, over Korinterkanalen til Xylokastro. Etter en velkomstdrink og utpakking, vil reise-
leder ta deg med på en orienteringstur i lokalområdet. Her får du masse råd og tips om ferien, 
og blir kjent med de trivelige områdene rundt hotellet. Hotellene på denne turen ligger alle nær 
stranden og ett int utvalg av lokale restauranter.  Etter en hyggelig tur i området, er vi klar på å 
ta fatt på den greske gastronomien. De neste tre uker vil det lokale kjøkkenet sørge for at vi blir 
både glade og mette.

Dag til dag program:



Inkludert utflukt: Byvandring Xylokastro

Xylokastro er en vakker kystby, liggende på Peloponneshalvøyen med fin utsikt mot havet og 
fjellene som rager frem på andre siden av Korintbukta. Xylokastro får navnet sitt fra tidligere 
slott bygget i tre på 1300-tallet. Vi vandrer langs stranden og den trivelige strandpromenaden 
med utallige lokale restauranter. I havnen er det alltid ett yrende liv og i motsatt retning fra ho-
tellet finner vi den hyggelige naturparken Pefikas, med sine helårgrønne tre og unike biologiske 
mangfold.

På denne byvandringen vil reiselederen gi dere praktisk informasjon om nærområdet, lokale se-
verdigheter og anbefalte spisesteder.



Inkludert utflukt: Heldagsutflukt til Athen og Akropolis.

I dag skal vi oppleve hjertet av Hellas; hovedstaden Athen med den unike bydelen Palak, og den 
fantastiske Akropolis med Partenon. Turen inn til Athen tar rundt en og en halv time, og går gjen-
nom flere vakre områder.

Akropolis er betegnelsen på borger eller forfestninger som lå på høydedrag i det antikke Hellas. 
Vi reiser til det mest kjente, som er Akropolis i Athen. Denne høyden har flere verdensarv monu-
ment, og en sann fryd for den som elsker antikkens historie. Vi vil besøke det mest berømte byg-
get på høyden; Partenon. Dette tempelet ble ferdigstilt 432 år før vår tidsregning, og ble bygget 
til ære for byens skytsgudinne Pallas Athene. Dette tempelet erstattet ett tidligere tempel, som 
ble ødelagt under den persiske invasjonen rundt 480 åt fvt.

Samtidig som Partenon ble ferdigstilt, bygget man de monumentale portsøylene kalt Propylee-
ne. På nordsiden ser vi også det originale hoved tempelet Erekteion. Dette tempelet stod ferdig 
noen tiår før Partenon, og ble også ødelagt under samme invasjon. Dette tempelet ble restaurert 
på 1980-tallet.

I 2009 åpnet Akropolismuseet i Athen hvor man har samlet de statuer og gjenstander som er 
blitt funnet på høyden, i senere tid har også flere artefakter som tidligere har blitt oppbevart 
utenfor Hellas, kommet tilbake til Akropolismuseet. Museet har også en imponerende arkitektur, 
der man gjennom hellende gulv og glass gulv gir innblikk i arkeologiske utgravninger, som finnes 
innenfor museets vegger. Museet huser til sammen over 4000 unike gjenstander.

Etter besøket på Akropolis reiser vi ned til den spennende Plaka bydelen av Athen, som ligger 
på skåningen under Akropolis, Denne historiske bydelen har sjarmerende smågater, flere flotte 
museer og oldtidsgater som fortsatt er i bruk.



Inkludert utflukt: Peloponnes inkludert Korint.

På denne utflukten skal vi få oppleve noen av de mest spennende severdighetene på Pelopon-
neshalvøyen, inkludert den antikke storheten Korint. I den klassiske perioden rivaliserte Korint 
både Athen og Theben med sin velstand, mye takket være sin gode geografiske plassering ved 
landbroen over Peloponneshalvøyen.

Kun en halvtimes kjøring fra hotellet ligger den spennende byen Korint. Byen er i dag den nest 
største på halvøyen og har ett folketall på rundt 30.000 innbyggere. Den kjente Korintkanalen 
var en drøm for herskere tilbake til antikkens dager, men stod først klar i 1893. I dag er det fort-
satt mye trafikk i kanalen, men dette er hovedsakelig i turistøyemed.

Korint har hatt bosetning helt tilbake til steinalderen, og er en spennende destinasjon for sine 
mange arkeologiske perler. Vi skal mellom annet besøke det antikke tempelet til Apollon og 
Akrokorint.

Vi vil på denne utflukten i tillegg få oppleve en spennende seilas på Korintkanalen, og også ett 
autentisk gresk måltid inkludert vin, i antikke omgivelser.



Inkludert utflukt: Antikke Nemea og vinsmaking.

Dagens utflukt går til den vakre byen Nemea, som er hjertet av gresk vinproduksjon. Vi setter 
kurs mot Nemea på morgenen, og etter en kort tur gjennom øyen er vi fremme i denne flotte 
antikke innlandsbyen. Nemea er kjent som hjemmet til den nemeanske løven og de nemeanske 
lekene som går helt tilbake til 500 år før vår tid.

Nemea ligger i området med noen de største vingårdene i Hellas, og vi besøker en av disse for en 
spennende innføring i lokale tradisjoner og med påfølgende vinsmaking. I regionen dyrkes det 
blå vindruen Agiorgitiko, og Nemea er kjent som den beste produsenten av denne druen. Vi tar 
oss god tid til å både opplev og smake på disse edle dråpene.

Vi vil selvfølgelig også oppleve både det moderne og antikke Nemea, og tar også ett besøk til 
tempelet til Zeus. Dette tempelet var ferdigstilt cirka 300 år før vår tid, og erstattet ett tidligere 
tempel fra 600 år fvt. Dette vakre tempelet blir ansett å være det siste tempelet som er bygget i 
dorisk- tradisjon.

Etter en hyggelig dag med opplevelser reiser vi tilbake til Xylokastro, reisen tar i underkant av en 
time.



Dag 22: Farvel og på gjensyn

Etter frokost kjører vi mot flyplassen og reiser tilbake til Norge.  

Hotellinformasjon

Se infromasjon på vår nettside 

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no 
eller ring oss på 901 66 999. 


