
Rundresa 
 Klassiska Grekland & Aten   

1 – 6 september 2022 
 
 

 
 

Ny resa med M-magasin till Klassiska Grekland! Upplev antikens historiska 
platser i ett fantastiskt landskap på en rundresa i soldränkta Grekland.  
Vårt äventyr börjar vid den imponerande Korintkanalen som skiljer det gre-
kiska fastlandet från halvön Peloponnesos. Vidare besöker vi romantiska 
Nafplion, den antika Epidavros teatern och Olympia som är födelseplat-
sen för de olympiska spelen. Rundresan fortsätter till mysiga hamnstaden 
Nafpaktos för lunch innan vi ska till högt belägna tempelområdet Delphi 
med det kända oraklet i Apollontemplet. Härifrån har vi en fantastisk ut-
sikt över bergen och dalen nedanför.  
Vi avslutar vår rundresa i Aten som är en av Europas mest populära 
storstäder, fullpackad med imponerande sevärdheter som Akropolisklip-
pan och nya fina Akropolismuséet.  
Vi njuter av den läckra grekiska maten som souvlaki, moussaka, tzatsiki 
och tomat- och fetaostsallad. Det blir också provsmakning av olivolja 
samt middag med traditionell dans!   
Kort sagt blir det innehållsrika dagar med nya fina minnen och vänner!  
Reseledare är omtyckta Lars-Åke Nilsson och som vanligt följer en repre-
sentant från M-magasin med! 
 

Program 
 

Dag 1, torsdag 1 september: 
Stockholm – Aten – Korintkanalen – Epidavros - Nafplion 
Vi träffas på Arlanda för att checka in och flyga med SAS direktflyg till Aten där vi landar kl 11.55.  
Med över fyra miljoner invånare är Aten Greklands huvudstad belägen på halvön Attika nära 
Eginabukten vid Egeiska havet. Staden omges av berg som täcker hela Attikaslätten och har till 
och med fortsatt växa på andra sidan bergen. Men vi ska åka vidare till den grekiska halvön 
Peloponnesos som bildar södra delen av det landfasta Grekland som skiljs från övriga fastlandet 
av Korintkanalen. Det är en spikrak kanal, som förkortat sjövägen mellan Adriatiska och Egeiska 



havet med 32 mil. Kanalen började byggas redan under det första århundradet e.Kr. av kejsar 
Nero men avbröts då han var tvungen att återvända till Rom där han sedan blev avrättad. Kanal-
bygget återupptogs inte förrän i slutet av 1800-talet igen och invigdes för trafik 1893. Vidare till 
Epidavros, som kanske är en av antikens mest imponerande platser. Vi äter lunch tillsam-
mans och besöker därefter den antika teatern som ligger inbäddad i det böljande grekiska land-
skapet. Teatern hade plats för 13.000 besökare och en akustik som imponerar besökarna än idag.  
Slutmålet för dagen är Nafplion, en av de vackraste och mest romantiska städerna i hela Grek-
land. Nafplion var faktiskt den första huvudstaden i den nya grekiska staten mellan 1823 och 
1834. Incheckning på hotellet och tid att byta om inför kvällens middag.   
Lunch och middag ingår. 

 
 
Dag 2, fredag 2 september: 
Nafplion – Antika Olympia 
Tidig frukost på hotellet och avresa till Antika Olympia som tar cirka tre timmar. Olympia växte 
till att bli den mest berömda och den mest heliga platsen i det antika Grekland. En av anledning-
arna var att Olympia även blev födelseplatsen för de olympiska spelen, de viktigaste sportevene-
mangen i antiken. Vart fjärde år, från och med år 776 f.Kr., skulle alla greker över hela den kända 
världen förenas vid Olympia. Då avbröts alla pågående fientligheter så att alla kunde delta i dessa 
evenemang i sann sportsanda. Lunch i Olympia och därefter får vi en guidad rundtur vid ut-
grävningarna. Den som vill kan ta en löprunda på den antika stadion och känna sig som en sann 
olympier. Vi får även en guidad tur i det arkeologiska muséet.  
På kvällen ska vi besöka olivgården Magna Grecia för en rundtur och olivoljeprovning. Väl-
komstdrink i form av ett glas vitt vin eller ouzo samt hemgjord olivpaj. Därefter får vi en guidad 
rundtur på gården och lära oss om processen från blomning till skörd, pressning och lagring. Oliv-
oljeprovning av fyra neutrala extra virgin samt nio smaksatta olivoljor. Tid att handla med sig hem 
för den som vill. Besöket på olivgården avslutas med en traditionell grekisk middag med mu-
sik och dansuppvisning. Den som vill kan ta en kvällspromenad på den centrala gågatan och 
kanske sitta och njuta på en uteservering eller shoppa i de kvällsöppna butikerna.  
Frukost, lunch, olivoljeprovning och middag ingår.  

 



Dag 3, lördag 3 september: 
Antika Olympia – Nafpaktos - Antika Delphi 
Frukost på hotellet varefter vi fortsätter vår rundresa mot nästa resmål, Antika Delphi. På vägen 
åker vi över den fantastiska Rion-Antirrioo bron, officiellt kallad Charilaos Trikoupis bron, en av 
världens längsta hängbroar. Den korsar Korintbukten nära Patras och länkar samman staden Rio 
på Peloponnesos med Antirro på fastlandet. Vi stannar några minuter för att beundra detta bygg-
nadsverk och den fantastiska utsikten. Vidare till staden Nafpaktos där vi ska äta lunch i den 
mysiga hamnen. Staden är också känd som Lepanto och ligger vid norra kusten av Korintiska vi-
ken. Efter lunch åker vi vidare längs kusten och oändliga olivodlingar till det antika Delphi, 
beläget på 500 meters höjd vid foten av berget Parnassos som är över 2.500 meter högt. Omgivet 
av mäktiga berg blev denna fantastiskt vackra plats, världens medelpunkt för grekerna. Tempel-
området är mycket välbevarat och det arkeologiska området i Delphi blev 1987 uppsatt på Une-
scos världsarvslista. Vi går den heliga processionsvägen i sicksack genom den kuperade och 
stigande terrängen upp till Apollontemplet i områdets mitt. Vägen upp kantas av olika små 
byggnader som fungerade som skattkammare med dyrbarheter som förärats den delfiske guden. I 
templet satt oraklet och svarade på alla frågor om framtiden. Templet är byggt över en underjor-
disk källa som spyr ut svavelhaltiga gaser, vilka ska ha inspirerat oraklet till sina tvetydiga spådo-
mar. Lite längre upp ligger den antika amfiteatern och härifrån har vi en hänförande utsikt över 
bergen och dalen nedanför med sina olivodlingar. Det är inte svårt att förstå hur Delphi i dessa 
vackra omgivningar blev världens medelpunkt för grekerna.  
Övernattning och kvällen fri för egna strövtåg i den lilla mysiga byn Delphi. Hit kommer gre-
kerna själva för att köpa den finaste av honung, färsk oregano och hårda ostar att steka.  
Frukost och lunch ingår. 

 
 

Dag 4, söndag 4 september: 
Antika Delphi - Aten 
Frukost på hotellet och därefter avresa mot Aten som vi når runt lunch. Vi checkar in på vårt 
centralt belägna hotell och äter lunch tillsammans på en trevlig restaurang. Efter lunch ska vi be-
söka det nya Akropolismuséet som ritades av Bernard Tschumi och invigdes i juni 2009. Det lig-
ger på Akropolisklippans sluttning i det historiska området Makryianni. Det arkeologiska muséet 
rymmer en stor del av de skulpturer som funnits på klippberget, bland annat sådana som dekore-
rat Parthenontemplet. Den översta våningen i museet, Parthenon Gallery, erbjuder en fantastisk 
panoramautsikt över Akropolis och det moderna Aten. 
Vidare ska vi utforska Akropolisklippan tillsammans. Vi får en guidad rundtur på den vita kalk-
stensklippan som är 350 meter lång, 170 m bred och ligger 150 meter över havet. De flesta gre-
kiska städer har ett Akropolis men Atens Akropolis räknas till ett av de viktigaste monumenten i 
världen. Vi får lära oss om den spännande grekiska mytologin som skildrar vardagen kring Medel-
havet från Antiken 3.000 före Kristus och fram till 500 efter Kristus. Akropolisklippan har haft en 
väldigt central roll i historien. Från början fanns inga tempel på klippan utan enbart en åtta meter 
hög försvarsmur. Under tiden 450 - 330 före Kristus byggde man flera tempel uppe på Akropolis, 
bland annat Parthenon, Erechtheion och Nikes tempel. Parthenon är tillägnat gudinnan 



Athena och här finns vacker klassisk grekisk konst att titta på. De flesta byggnaderna uppe på 
Akropolis är byggda i marmor.  
Efter besöket på Akropolisklippan ska vi gå ner till den mysiga stadsdelen Plaka som är Atens 
historiska hjärta. Middag tillsammans på en lokal taverna i de vindlande gränderna. Efter middagen 
promenerar vi för att se den vackert upplysta Akropolisklippan innan vi går tillbaka till hotellet 
för en god natts sömn.  
Frukost, lunch och middag ingår. 

 
 

Dag 5, måndag 5 september: 
Aten 
Frukost på hotellet. Idag ska vi till fots utforska det moderna Atens centrala punkt, Syntag-
matorget. Här ligger det pampiga Hotel Grande Bretagne och det grekiska parlamentet som från 
början var Greklands kungliga slott. Parlamentet vaktas av de berömda Evzonerna och har vi tur 
kanske vi får se vaktavlösningen. På gågatan mellan Athinas och Syntagma ligger alla stora kedjor 
för kläder och skor. Vidare till Atens rikaste kvarter, Kolonaki, där man kan se välklädda Aten-
bor med shoppingkassar från modebutikerna i området. Vi ska sedan ta bergbanan upp på 
Lykabettos berget som är Atens högsta punkt på 273 meter över havet. Från toppen har vi 
en fantastisk panoramautsikt över hela Aten. Här ligger Agios Giorgios kapellet som är tillägnat 
Sankt Göran och är byggt på 1800-talet. Här finns även ett kafé för den som vill sitta ner ett tag. 
Namnet Lykavittos betyder "vargarnas berg”, och härstammar från antiken då kullen var omgiven 
av landsbygd och slänten med pinjeträd beboddes av vargar. Idag är vargarna borta men skogen 
av pinjeträd är kvar och sprider en tung doft.  
Promenad ner från berget och resten av eftermiddagen på egen hand att äta lunch och utforska 
Aten. Kanske besöka Monastirakitorget som är fullt med kaféer, restauranger och sju hektiska 
basargator att utforska för den som vill. Eller en promenad till Hadrianus triumfbåge som bygg-
des under kejsar Hadrianus och Herodes Atticus tid på 100-talet e.Kr. när det romerska Aten 
blomstrade. Den som vill ta ett dopp i Medelhavet, kan ta spårvagnen till Glifada Beach strax sö-
der om Aten. 
På kvällen träffas vi igen för att åka till Atens yachthamn och äta avskedsmiddag på en trevlig 
restaurang med utsikt över vattnet. Bekväm busstransfer t&r. Frukost och middag ingår. 

  



Dag 6, tisdag 6 september: 
Aten – Stockholm 
Frukost på hotellet och därefter utcheckning. Bussavgång till flygplatsen kl 11.00 för vårt flyg hem 
som avgår kl 13.45 från Aten med ankomst till Stockholm kl.16.00. Frukost ingår.  
 

Hotellen 
Nafplion: Ippoliti   www.ippoliti.gr/en/ 
(två hotell) Nafsimedon   www.nafsimedon.gr  
Olympia:   Amalia Olympia www.amaliahotels.com  
Delphi: Amalia Delphi   www.amalihotels.com  
Aten:  Amalia Athens   www.amaliahotels.com 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant       SEK 23.995 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant      SEK 25.995   
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  
 

I priset ingår: 
• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med SAS Stockholm Arlanda - Aten t&r. För 

andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

• 5 nätter i delat rum på hotell specificerade ovan inkl frukostbuffé 
• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer 
• 5 frukost, 4 luncher och 4 middagar exkl dryck 
• 1 flaska vatten per person/dag 
• Engelsktalande lokalguide 
• Lars-Åke Nilsson som reseledare  

• Representant från M-magasin som medföljer 
  
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 5 nätter, per person     SEK  2.595 

• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks 
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (18/3-22). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle. Vid avbokning efter 
detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avbokningskostnad. 
Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura. 
Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning 
av slutsumman måste erläggas.  
Om programmet på plats i Grekland inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD 
avråder från resor till Grekland, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga 
avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att du har 
ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under 
själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha olika 
regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 på 
samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver via 
önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post:  info@relasian.com   

http://www.ippoliti.gr/en/
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