


Primo Tours byder dig hjertelig
velkommen til Kythira

På de følgende sider vil du bl.a. kunne finde hotelinformationer, træffetider,
læse om vores spændende udflugter, nyttig viden, samt tips til mad,
seværdigheder og aktivitetsmuligheder.

Denne samling af information kan give dig et indblik i, hvordan man begår sig
på Kythira og kan være en inspiration til, hvad du kan opleve på din ferie.

I infomappen på hotellet, som rummer meget af den samme information du
finder her, vil du, på dagen inden afrejse, kunne finde tidspunkter og
information omkring din hjemrejse.

Vi fra Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!
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Byer på Kythira
Agia Pelagia

Agia Pelagia er den by hvor de fleste af Kythiras hoteller ligger. Byen ligger i den nord østlige
side af øen. Agia Pelagia byder på mange hyggelige restauranter, alle med en ubeskrivelig
udsigt udover havet og man kan se bjergene på den peloponnesiske halvø hvilket gør
udsigten helt udsøgt.

Agia Pelagia har et hyggeligt supermarked drevet af en flink og hjælpsom ejer, men leder man
efter et større udbud af varer kan det være en god idé at tage til en af øens andre byer hvor de
har et større udvalg af dagligvarer og tøjbutikker. Byen byder ligesom resten af øen på
smukke strande og vandet har de smukkeste blå farver i flere nuancer.

Havet er perfekt til at tage sig en svømmetur og vandet og egner sig perfekt til snorkling.

Potamos

Potamos er den største by på Kythira og ligger 7 kilometer fra Agia Pelagia og 19 km fra øens
hovedstad Chora.
Byen er handelscentrummet på Kythira. Hver søndag tiltrækker byen mange af øens lokale
som kommer for at købe og sælge øens produkter på det lokale marked på byens torv.
Besøgende kan finde politistation, OTE-forretning (telefoncenter), et hospital, apotek, et
Olympic Airways kontor, hæveautomater og den græske nationalbank. Hvis du mangler noget
på ferien er der størst chance for at finde det i Potamos.
Udover dette er byen uspoleret og stille og byder på en masse smukke steder at besøge med
utroligt flotte udsigter, og gode græske barer.

Chora

Chora er øens hovedstad. Det er øens administrative centrum og har et imponerende slot med
en fantastisk udsigt. Det er en af Kythiras smukkeste byer.
Alle huse er bygget i samme flotte stil og man kan virkelig fornemme hvor meget de små
detaljer betyder for de lokale i denne by. Byen er rimelig stor i forhold til Kytherianske
standarder så der er gode muligheder for indkøb.

Kapsali

Kapsali er måske Kythiras hyggeligste by at spise i eller nyde et glas vin om aftenen. Den
ligger lige ved siden af Chora (ca. 3 km) hvor du kan købe dagligvarer, tøj og souvenirers.
Udsigten er helt unik og personalet på restauranterne er altid smilende og meget gæstfrie.
Byen er et af de steder man skal besøge under sit ophold på Kythira. Kapsali byder på to flotte
strande, der som de eneste på Kythira, kan blive fyldt med mennesker i slutningen af juli og
august måned hvor grækerne selv tager til Kythira på ferie.

Diakofti



Den lille by Diakofti huser øens lokale færgehavn. Herfra afgår og ankommer der
regelmæssigt, omend få, færger fra fastlandet såvel som de øvrige græske øer, heriblandt
Kreta og Anti Kythira. Byen er hyggelig og har en del små tavernaer ud til den udsøgte
sandstrand med det azurblå hav. Stranden er i sommermånederne organiseret med solsenge
og parasoller og er en af de lokales absolut favoritstrande. Det er ud for Diakofti at man finder
en af øens hovedattraktioner, nemlig vraget af isbryderen Nordland som gik på grund ved den
lille ø Prassonissi i år 2001.

Avlemonas

Avlemonas er den absolut smukkeste by på Kythira. Her finder du øens paradis med
palmetræer, smukke blomster i alverdens farver og naturligvis en skøn udsigt ud over den lille
bugt med det turkis og azurblå vand. Her ligger de små både og vugger og du kan tage en
dukkert eller sole dig på klipperne. Byen har også en mindre fiskerhavn hvor man kan se de
lokale fiskere arbejde på de store fiskenet. Du finder få men hyggelige spisesteder og også en
enkelt bar. Avlemonas er både et besøg værd om dagen men bestemt også om aftenen hvor
man kan sidde og nyde en drink med udsigt ud over de oplyste klippevægge og det rolige hav.
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Det græske køkken
Det græske køkken hører til blandt de ældste i Europa og er kendetegnet ved enkel mad, lavet
af friske råvarer.

Aubergine, citron, feta, fisk, olivenolie, peberfrugt, tomat, vilde krydderurter og yoghurt er
typiske ingredienser man vil finde i det græske køkken. Ofte serveres frisk fisk og kød grillstegt
kun ledsaget af halve citroner.

Kast dig trygt ud i det lokale køkken – der er helt sikkert noget for enhver smag!

Forretter:

Tzatzki: Græsk yoghurt med revet agurk og hvidløg.

Keftedes: Fikadeller af lammekød.

Dolmades: Vinblade fyldt med ris og oksekød.

Saganaki: Friteret ost, serveret med frisk citron.

Vrechtoladea: Salat med paximadia skorper, olivenolie, tomatsalat og fetaost

Græsk salat: En salat bestående af tomat, agurk, løg, feta og oliven.

 

Grøntsagsretter:

Aginares A La Polita: Artiskokker med olivenolie

Bamies: Okra med tomatsauce (indimellem med kartofler og / eller kylling / lam)

Fasolakia freska: Friske grønne bønner stuvet med kartofler, og tomatsauce

Lachanodolmades: Kålruller fyldt med ris og nogle gange kød, krydret med forskellige
krydderurter

Yemista: Bagte og fyldte grøntsager. For det meste, tomater, peberfrugter, eller andre
udhulede grøntsager fyldt med ris og urter

 

Hovedretter:

Moussaka: En form for lasagne med aubergine, kartoffel og lammekød.



Souvlaki: Grillspyd bestående lamme-, svine- eller kyllingekød.

Stifado: Gryderet der oprindeligt laves med lammekød, men ofte bruges der i dag oksekød.

Kalamari: Blæksprutte

Ameletita: Grillede lammetestikler – en delikatesse i Grækenland

Giouvetsi: Lam bagt i speciel lerkrukke

Païdakia: Grillet lam med citron, oregano, salt og peber

Htapothi sti Skhara: Grillet blæksprutte i eddike, olie og oregano

Pastitsio: Bagt pastaret med fyld af hakket kød og Bechamel sauce i toppen

 

Desserter

Baklava: Fede kager af filodej med mandler og honing

Bougatsa: Wienerbrød bestående af creme, ost eller hakket kød
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Kythira A - Z
 

Aircondition

Det er altid dejligt med et køligt værelse. Men pas på med at skrue for langt ned. En generel
regel for at undgå sygdom, er at holde temperaturen på dit værelse på 22 grader eller derover,
og ikke have aircondition kørende mens du sover.

Apotek

Alle apoteker er mærket med et grønt eller rødt kors, og kaldes på græsk "Farmakion".
Apotekerne har samme åbningstider som butikkerne. Det nærmeste apotek fra Agia Pelagia
findes i Potamos.

Badning

Der findes utallige flotte strande på Kythira, der absolut er et besøg værd. Nogle strande er
kun tilgængelige gennem grusbelagte og lettere ujævne veje, men gør man sig ”besværet”
kan man ende på en flot strand i unikke omgivelser.

Banker/betaling

Du kan ikke betale med kreditkort på alle restauranter, derfor anbefaler vi, at du altid
medbringer kontanter, i tilfælde af at kreditkort ikke kan benyttes. Der findes døgnåbne
hæveautomater til VISA- og Mastercard. Bemærk at grænsen pr. transaktion i
kontantautomaterne er 2000 DKK pr. døgn, hvilket svarer til ca. 260 euro. Hver transaktion,
koster ca. 30 DKK i hævegebyr til din bank. Den nærmeste hæveautomat er beliggende i
Potamos.

Billeje

Det er ret normalt at man i Grækenland kun forsikrer sin bil med den lovpligtige
tredjepartsforsikring, som dækker de skader man evt. måtte forvolde andre, svarende til vores
danske ansvarsforsikring. Dette gælder også de fleste biludlejere. Dvs. at man normalvis ikke
forsikrer sig imod de skader man forvolder på sin egen bil, hvilket man måske bemærker når
man ser de græske biler.

Vi har her på destinationen valgt at samarbejde med det biludlejningsfirma, der lever op til
Primo Tours høje krav om service og sikkerhed – Drakakis –rent a car. Det betyder at dette
biludlejningsfirma har sørget for at alle biler er forsikret udover den lovpligtige
tredjepartsforsikring. Alle biler har derfor en forsikring med selvrisiko, hvilket langtfra alle
biludlejere i Grækenland har. Udover det er der mulighed for at tilkøbe endnu en forsikring



afregnet pr. dag, der vil minimere den allerede eksisterende selvrisiko.

Butikstider

De normale åbningstider for butikker på Kythira er:

Alle dage: Ca. 09:00 - 14:00
Ca. 18:00 - 21:00

Onsdag og søndag: Ca. 09:00 - 14:00
Tiderne kan dog variere meget i de forskellige områder. Til gengæld har mange forretninger
åbent endnu længere end 21:00, nogle endda helt indtil midnat.

De Danske Myndigheder

Den danske ambassade i Athen
Mourouzi 10, 4th floor
GR-106 74 Athens
Tlf.: (210) 725 6440
Hjemmeside: www.ambathen.um.dk

Drikkepenge

Det er normalt at lægge ca. 10 % i drikkepenge, hvis man synes godt om servicen på
restauranter. Man giver typisk også rengøringspersonale og buschauffører drikkepenge.

Drikkevand

Da der er en anden bakterieflora i vandet på Kythira, anbefaler vi, at du holder dig til
drikkevand på flaske. Vandet i vandhanen kan dog benyttes til at børste tænder i. Det kan
også bruges til madlavning, såfremt vandet koges. Endvidere anbefaler vi, at drikke rigeligt
med vand. En god regel er at drikke 1 L. vand pr. 10. grad.

Elektricitet

Der er som i Danmark 220V stik, så der bør ikke være behov for adapter.

Helligdage

I Grækenland findes mange helligdage. Her er et overblik over de vigtigste:

1. Januar Nytårsdag
25. Marts Nationaldag til minde om uafhængighedskrigen
24. April Påske Søndag
1. Maj Arbejdernes kampdag
15. August Jomfru Marias Festival
28. Oktober Ochidag (Nej-dagen)
26. December 1. Juledag

Internet



Der findes gratis trådløst internet på de fleste af vores hoteller på Kythira, enten i
receptionsområdet, på værelset eller begge steder. Mange restauranter og caféer skilter med
trådløst internet, her skal du blot medbringe egen computer eller lign. Ligeledes findes der i
Agia Pelagia og andre større byer på Kythira gratis hotspots til fri afbenyttelse og uden kode.
Søg efter netværket Kythera Hotspot – forbindelsen kan variere afhængigt af hvor du befinder
dig.

Kirke-/klosterbesøg

Som tegn på respekt skal knæ, skuldre, samt ankler være dækket ved besøg af kirker og
klostre. Dette gælder også på Primo Tours’ udflugter til disse. Der vil på udflugtsprogrammet
være oplyst, ud for de enkelte udflugter, om der kræves særlig påklædning for deltagelse

Myg

Der kan forefindes myg på Kythira. Det kan derfor anbefales at købe sig en myggespray, der
findes i de fleste supermarkeder eller apoteker.

Pas

Dit pas bør opbevares sikkert. Mister du dit pas skal du straks kontakte en af dine rejseledere.

Post

Post kort kan typisk købes i kiosker. Kontakt rejseleder hvis I har spørgsmål vedr.
afsendelsen.

Shopping

På Kythira findes alle de basale varer som tøj, mad og elektroniske apparater. Du vil dog
næppe finde dyre mærkevarer og heller ikke særligt mange souvenirbutikker. Til gengæld
tilbyder Kythira dig at købe produkter som er helt unikke for øen, bl.a. lokal honning, olivenolie,
salt og lokal likør.

Solbadning

Solen er skarp på Kythira. Sørg for at bruge godt med solcreme, som har en factor der passer
til din hud. Ved voldsomme solforbrændinger bør læge kontaktes.

Telefon

Det er en god idé at købe et telefonkort under dit ophold på Kythira, da dette er den billigste
måde at ringe på. Telefonkortet kan købes i de fleste supermarkeder, som kan benyttes i både
telefonbokse og på mobiltelefon. Generelt er det dyrt at benytte mobiltelefonen i Grækenland
ved opkald samt sms til Danmark. Ved opkald til Danmark tastes 0045 foran nummeret. Ved
opkald til et græsk telefonnummer tastes 0030 foran nummeret.

Tidsforskel

På Kythira er vi en time foran Danmark. Så når klokken er 12 i Danmark, er den 13 på Kythira.



Tyveri

Kythira er et meget sikkert rejsemål, men skulle uheldet være ude, er du mere end velkommen
til at kontakte en rejseleder. Generelt skal en politirapport udfyldes.

Valuta

Valutaen i Grækenland hedder Euro og forkortes . 
Én euro svarer ca. til 7,5 kr.
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Kythira – Afrodite’s ø
Den græske mytologi har rødder helt tilbage til tiden før 1000 f.Kr.

Hesiod var manden der systematiserede guderne og nedskrev alle de mange myter og sagn
på skrift så vi i dag har et godt kendskab til den græske mytologi. På Olympen siger man at der
har boet 12 guder, anført af gudeparret Zeus og Hera.

De dyrkedes i templer ligesom et stort antal andre guder, mange med lokal tilknytning. Årlige
fester fejredes ofte for en eller flere guder.

Kythira har siden oldtiden været kendt som kærlighedsgudinden Afrodites ø. Under en
stridighed mellem guderne, Kronos og Uranus, som begge sloges om Afrodites hjerte, blev
Afrodite fanget på kysten ved Kythira. Kronos afmonterede i sin vrede Uranus kønsorganer og
kastede dem i havet ud for Kythira.

I dag siger man at de kan ses som to små sten der stiger op af vandet på den østlige kyst af
øen. Siden da er Kythira blevet kendt som Afrodites ø. Udover kærlighed var Afrodite gudinde
for skønheden og uskylden – to ord der også beskriver Kythira meget vel.
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Kythira’s historie
Arkaisk tidsalder. 3000 f.kr – 1000 f.kr.

Man mener at de første mennesker der levede på Kythira var det Minoiske folk. Minoerne var
et flittigt og handlende folkefærd, der oprindeligt kom fra Kreta. De bosatte sig på Kythira i den
tidlige bronzealder og grundlagde nogle byer der fungerede som stationer når minoerne
handlede med vesten. Udover Minoerne er man næsten sikker på at et andet folk, kaldet
Fønikerne, engang har levet på Kythira. Fønikerne var også et handlende folkefærd der
bosatte sig rundt omkring i hele middelhavsområdet. Det er sandsynligt at Kythira har fået dets
navn efter Fønikernes leder Kytheros, som formodentligt har opkaldt øen efter sig selv.

Byzantinske tid. 3 århundrede - 1204

I den tidlige Byzantinske tid var Kythira uden nogen speciel betydning og indbyggertallet har
været meget lavt. I det 4. århundrede tog nogle bosættere til Kythira og forsøgte at starte en
tilværelse på øen. En af dem var Ayia Elisa der blev martyr og fik opkaldt en kirke efter sig
selv. Med tiden steg øens befolkningstal samtidig med at der blev bygget kirker i hundredevis.
De mange kristne kirker gjorde at øen fik et godt rygte hos paven i Rom og øen kom under
pavens troskab. I det 7. - 10. århundrede gik udviklingen igen i stå på øen og indbyggertallet
dalede igen. Man mener at dette skyldtes utallige piratangreb.

Venetiansk tid. År 1204 - 1798

Kythira og de fleste ægæiske øer kom under venetiansk styre i 1204 da den byzantinske by
konstantinopel blev erobret af den Venetianske hær. Adelsmanden Marco Venieri blev sat til at
regere på øen og det skulle vise sig at Kythira forblev under Venetiansk styre indtil 1797, da
den venetianske republik kollapsede. Den befæstede by Ayios Dimitrios, der havde en
befolkning på omkring 7000 mennesker, blev i 1537 plyndret og ødelagt af den berygtede pirat
Hayreddin Barbarossa. Ayios Dimitrios indbyggere blev henrettet eller solgt som slaver.

Britisk styre. År 1809 - 1945

Kythira kom i slutningen 1700-tallet under fransk kontrol, hvilket gav øboerne et håb om nye
tider og mere frihed. Men i stedet blev det en turbolent periode hvor øen skiftede ejer mellem
Rusland og tyrkiet og så tilbage til frankrig igen, men i år 1809 overtog England øen. Under
engelsk styre grundlagde man mange veje, skoler, broer og kloaksystemer som man stadig
kan se i dag. På trods af den store forbedring af samfundet var der stor modstand til den
engelske overmagt. Borgerne på Kythira følte sig undertrykte og prøvede forgæves at lave kup
mod det engelske styre. Da første verdenskrig brød ud blev Kythira for en periode
selvstændigt. Kythira erklærede faktisk tyskland krig sammen med Kreta og saboterede en del
tyske operationer i området. Kythira blev indtaget af tyskerne i anden verdenskrig, men var
den første græske ø der blev befriet i slutningen af krigen.
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Mini Parlør
Gør dig ven med de lokale og imponér dem dem med disse små gloser.

Det vil med sikkerhed bringe et smil frem på læben.

 

Dansk Græsk

Godmorgen! Kali mera!

Godaften! Kalo Vradi!

Godnat! Kali nichta!

Farvel! Adio!

Tak! Efhariszto!

Så lidt! Parakalo!

Jeg vil gerne bestille! Na parangiloume

Jeg vil gerne betale! Ton logariasmo parakalo

Hvor meget koster det? Poso kani?

Hvordan går det? Ti kanisz?

Skål Jamasz!

  

Kan du ringe til en doktor for míg, tak? Mipos borite na parete ton giatro, parakalo?

  

Tal

Et - ena  

To - dio  

Tre - tria  

Fire - teszera  

Fem - pende  

Seks - exi  

Syv - efta  

Otte - ohto  

Ni - enea  

Ti - deka  

Hundrede - ekaton  

Tusind - hilia  
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Vigtige telefonnumre
Primo Tours Nødtelefon på Kythira
Nødtelefon: 6984639879
Hvis du ringer fra en dansk mobil: 0030 6984639879

Primotours i Danmark

Tlf.: 0045 88184618
Info@primotours.dk
Kontoret har åbent hverdage 09:30 - 17:00 og weekender 10:00 - 14:00

Læge Kythira

Dr. Elina Iordanioy
Potamos, Kythira
Tlf: (0030) 6974639281 / (0030) 2736033880 / (0030) 2736038114

Hospital Kythira

General Hospital
Potamos, Kythira
Tlf: (0030) 2736033203

Gouda's Emergency Center - Gouda Rejseforsikring

I tilfælde af hospitalsindlæggelse - hvis du har en Gouda rejseforsikring.
Tlf.: 0045 33156060 - svarer 24 i døgnet

SOS alarmcentral

I tilfælde af hospitalsindlæggelse - den offentlige sygesikring dækker ikke, men SOS er agent
for mange danske forsikringsselskaber.
Tlf.: 0045 70105050 - svarer 24 i døgnet

Alarmcentralen - Europæiske rejseforsikring

I tilfælde af hospitalsindlæggelse, hvis du har en forsikring tegnet hos Europæiske
rejseforsikring.
Tlf.: 0045 70109030 - svarer 24 timer i døgnet

Den danske ambassade i Athen



Mourouzi 10, 4th floor
GR-106 74 Athens
Tlf.: (210) 725 6440
Hvis du ringer fra en dansk mobil: tlf. 0030 2107266440

Det danske konsulat i Chania

Royal Danish Conslulate
El. Venizelou 107A
731 00 Chania, Kreta
Tlf.: 28210 57330.
Hvis du ringer fra en dansk mobil: tlf. 0030 2821057330

Politi

Tlf. 100
Hvis du ringer fra dansk telefon: 112

Lokalt politi i Potamos

Hvis du skal have fat i det lokale politi: tlf. 2736033222
Hvis du ringer fra en dansk mobil: 0030 2736033222

OBS: I tilfælde af tyveri, skal der laves en rapport til dit forsikringsselskab hos politiet.
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Toldregler
Når du rejser mellem Danmark og Kythira er følgende toldregler gældende:

EU har opstillet en vejledende mængde for, hvad der anses for at være til eget forbrug.

Ved indrejse fra et EU land

Spiritus over 20 % 10 liter.
Cigaretter 800 stk.
Cigarillos (Max 3 gram pr. stk.) 200 stk.
Cigarer 400 stk.
Røgtobak 1000 gr.
Hedevin 20 liter.
Vin 90 liter.
Øl 110 liter

Man skal være fyldt 18 år for afgiftsfrit at kunne medbringe spiritus, og tobak til eget forbrug.

Er man fyldt 16 år kan man medbringe bordvin og øl, med en alkohols procent på max. 16,4%
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Sikkerhedsregler for bagage
Væsker

I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der
maksimalt kan rumme 100 ml.
Du må godt medbringe mere end én beholder i din håndbagage, men ikke flere end de kan
være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et rumfang på 1 liter.

Eksempler på væsker og flydende stoffer:

Væsker som f.eks. vand, juice, saft, suppe og sirup.
Parfume, barbersprit, eau de cologne o. lign.
Delvist flydende stoffer som f.eks. hårshampoo og tandpasta
Olier og cremer, f.eks. håndlotion eller solcreme
Indholdet i beholdere under tryk, f.eks. deodorant, barberskum o. lign.
Blandinger af faste og flydende stoffer

Gode råd:

Pak din toilettaske og så mange væskebeholdere som muligt, i din check-in bagage.
Rejser du kun med håndbagage, bør du inden rejse have pakket alle væsker I en
gennemsigtig, genlukkelig pose.
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Læge og Hospital
Brug for en læge?

Skulle uheldet være ude og I har behov for en læge, samarbejder Primo Tours med en her på
Kythira. Du kan selv kontakte lægen, eller spørge en af dine rejseledere, der så vil få dig i
kontakt med lægen. Nummeret til lægen finder du herunder. Hvis du skal på hospitalet, skal
du straks kontakte en af dine rejseledere.

Læge Kythira
Dr. Elina Iordanioy
Potamos, Kythira
Tlf: (0030) 6974639281 / (0030) 2736033880 / (0030) 2736038114

Hospital Kythira

General Hospital
Potamos, Kythira
Tlf: (0030) 2736033203

Primo Tours nødtelefon

Tlf: (0030) 6984639879
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Restauranter på Kythira
På Kythira findes der mange gode restauranter. Nogle ligger tæt på dit hotel, mens andre
ligger ”skjult” rundt omkring her på Kythira.

Vi har fremhævet nogle restauranter, som har noget ekstra at byde på og

som er værd at prøve.

Det meste af det mad du kan få her på øen er traditionelle græske retter, men kan variere fra
restaurant til restaurant. Fx er en græsk salat er ikke den samme alle steder – den kan
sagtens ændre sig efter den by eller det område man befinder sig i. Ofte laver restauranterne
maden ud fra råvarer de selv dyrker, det betyder at restauranterne kan servere unikke
madretter.

Her er lidt inspiration og forslag til hvor du kan tage hen og få dig et godt måltid. Stederne er
primært valgt ud fra deres beliggenhed, historie, og selvfølgelig maden!

Familieejet restaurant i ferieparadiset Agia Pelagia

Restaurant Kaleris i byen Agia Pelagia er et rigtigt godt spisested. Restauranten har en god
beliggenhed, smuk udsigt og herlig atmosfære. Det er et dejligt sted at nyde en frokost eller
aftensmad fordi du har en fin udsigt ud over havet. Betjeningen er i top og de syngende
tjenere er meget flinke. Restaurant Kaleris er stedet du skal tage hen hvis du vil have god
græsk mad, munter betjening og en rigtig god udsigt.

På Kaleris serveres traditionelle græske retter. Restauranten plejer at være det foretrukne
spisested for danske turister fordi den ligger centralt i Agia Pelagia og tæt på de fleste hoteller.

Lemoni i den smukke havneby Kapsali

I den sydlige havneby Kapsali er der mange gode spisesteder og et af dem er caféen Lemoni.
På denne café har du den perfekte udsigt til den smukke havnebugt og her serveres der
caféretter med et mere internationalt præg. Caféen har en perfekt beliggenhed lige ud til
byens strand og danner gode rammer for en hyggelig strandtur eller en aftenkaffe.

Det var i Kapsali at de allierede, under 2. verdenskrig, gik i land og befriede Kythira fra tysk
besættelse. Du kan sidde og nyde din mad i denne hyggelige havneby, der i dag er blandt
grækernes yndlingsferieby. Kapsali by byder på mere liv og en god stemning i
sommerperioden.

Det er oplagt samtidig at tage sig en gåtur langs Kapsali havnepromenade.

En ægte Kytheriansk taverne i Mylopotamos



Hvis du tager til den ældgamle by Mylopotamos, må du ikke gå uden om den hyggelige
taverne som du finder midt inde byen. Tavernen ligger under nogle store træer, der giver en
behagelig skygge mens man nyder sin mad. Klimaet i Mylopotamos er fugtigt og adskiller sig
fra det typisk tørre græske klima. Overalt i byen er der store træer og smukke blomster i
mange farver. Da Mylopotamos er den grønneste og frodigste by på Kythira, får du en følelse
af at du er tættere på naturen og du kan samtidig høre det smukke vandfald Fonissa i
baggrunden. De fortryllende lyde fra vandfaldet, fuglenes sang og cikaderne er med til at
danne de perfekte rammer for et godt måltid!

På tavernen serveres traditionelle græske retter. De fleste råvarer stammer fra Mylopotamos.
Det er oplagt at gå en tur til vandfaldet Fonissa før eller efter du har spist.

Et traditionelt Kytheriansk måltid med ubegrænset hygge!

Restauranten Philio i Kalamos er en af de mest hyggelige tavernaer på Kythira. Her laves der
lækker autentisk og hjemmelavet mad. Ejeren, Katarina, har drevet restauranten som er kendt
og elsket af de lokale i mange år. Katarina selv står bag gryderne i køkkenet godt hjulpet af
familie og gode venner. De fleste af råvarerne, der bruges i de mange traditionelle retter, er
dyrket af familien og er af allerhøjeste kvalitet.

Philio er indbegrebet af græsk charme og hygge – her vil du finde værtskab udover det
sædvanlige!

Den skjulte restaurant nær Avlemonas

Når de lokale fra Kythira skal ud og spise foretrækker mange af dem restauranten Skandia.
Stedet er meget idyllisk og man sidder i skygge fra nogle høje træer. De har et dejligt
udeafsnit, hvor du sidder lige under træerne og føler dig tæt på naturen. Stedet egner sig
bedst til at sidde udenfor og er det perfekte sted at nyde en god frokost. Skandia ejes af et
ældre ægtepar, hvor konen er fra Australien og snakker flydende engelsk. De er meget
værtslige og vil hellere end gerne fortælle om maden de serverer.

De fleste råvarer er fra egnen og de har nogle gange lokalfanget fisk på menuen. Skandia
ligger tæt på den smukke by Avlemonas, hvor du også kan få god mad og øens flotteste
udsigt.
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Sundhed
Pas på dehydrering

Husk at drikke masser af vand i løbet af dagen, ca. 1 liter pr. 10 grad og spis også gerne ekstra
med salt da dette modvirker dehydrering. Tegn på dehydrering er bl.a. skarp hovedpine og
svimmelhed – ved symptomer søg skygge, drik rigeligt med vand, gerne blandet med en
smule salt, og køl eventuelt håndled og pande med fugtige klæder. Husk at alkoholiske drikke
virker dehydrerende.

Pas på solen og varmen

Solen er stærk på Kythira, og varmen er hård – gør derfor som de lokale. Benyt en solcreme
med høj faktor, undgå at solbade i middagsheden, og ophold dig gerne med jævne mellemrum
i skyggen.

Apotek

Det nærmeste apotek ligger i Potamos, udover dette findes der endnu et apotek i byen
Karvounades. En del medikamenter kan købes receptfrit, og ofte tales der udemærket engelsk
på apotekerne.
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GRÆKENLAND - KYTHIRA

Udflugter Kythira
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Kythira.

Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af sæsonen. Kig i
informationsmappen på hotellet, det modtagede velkomstmateriale ved
ankomst eller spørg din guide for opdaterede informationer om afgange,

tider, priser og betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter
kan være på egen hånd uden dansk rejseleder. Alle udflugter er betinget af

vejrmæssige forhold og tilslutning.

Dag Udflugt Priser i euro

Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Primo Aften – En smag af det græske
Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Bådtur til Elafonisos - Paradisstranden
Simos Beach

Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Eventyrlige Chora og Smukke Kapsali
Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Græsk Madlavning
Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Kig i infomappen eller spørg
guiderne

Det smukke ”vilde” vesten
Kig i infomappen eller spørg
guiderne
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Primo Aften ? En smag af det græske
Start ferien i godt selskab med dine rejseledere og medrejsende og stift bekendtskab med det
lokale køkken, når vi efter velkomstmødet giver jer en enestående mulighed for at smage på
vores græske buffet i Agia Pelagia. Vi har sørget for lækker mad bestående af kendte såvel
som lokale, græske retter og der er med garanti noget for enhver smag.
Denne aften byder på hygge, god mad og tid til at stille alle de spørgsmål du måtte have til øen
og din ferie, alt imens vi nyder en lækker græsk middag til lyden af bølgernes brus og dagens
sidste sol.
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Bådtur til Elafonisos -
Paradisstranden Simos Beach
Den lille ø Elafonisos nord for Kythira byder på en af de smukkeste strande i hele
Grækenland. Simos Beach er kendt og elsket af grækerne selv og siges at være Grækenlands
svar på Caribien!
Folk fra nær og fjern lokkes hele sommeren til Elafonisos af det krystalklare blå vand med
mere end 5 forskellige nuancer af farven blå og det er ikke usædvanligt at stranden besøges af
prominente personer og store yachter.
Stranden har i sommermånederne solsenge, parasoller, restaurant og toiletfaciliteter. Vi sejler
så tæt på stranden som muligt, hopper i det klare vand og nyder en skøn eftermiddag, hvor
der er mulighed for at dase i skyggen af parasollen, være aktiv med sjove strandspil eller bade
i det krystalklare vand. Turen til Elafonisos byder på afslapning og badning i verdensklasse og
er stedet enhver livsnyder bør tage hen.
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Eventyrlige Chora og Smukke
Kapsali
Tag med os når vi går på opdagelse i de små og smalle gader i Chora og byens flotte
slotsruin. Slottet blev bygget i starten af det 15. århundrede efter det store piratangreb mod
den tidligere hovedstad Paleochora og rummer en spændende historie om livet bag slottets
mure.
Selve byen Chora byder på smukke omgivelser med blomster der snor sig op af bymurene,
caféer hvor du kan nyde en lækker isdessert og ikke mindst de unikke butikker med lokalt
håndværk og souvenirs.
Efter en rundvisning på slottet, kan man fra slottets mure opleve den fantastiske udsigt over
den sydlige del af øen, øen Chytra og den smukke havneby Kapsali.
I Kapsali lever en havskildpadde som har holdt til i havneområdet i mere end 50 år – er du
heldig kan du måske få øje på den, når vi efterfølgende tager til havnebyen Kapsali, der ligger
blot 3 km fra Chora. Her vil være tid på egen hånd, hvor du kan gå en tur langs den skønne
strandpromenade, hoppe en tur i havet eller nyde en lækker frokost med udsigt til Choras
slotsruin, før turen går hjem.
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Græsk Madlavning
Smag, duft og mærk det ægte, autentiske kythirianske køkken, når vi inviterer inden for til
græsk madlavning. Specielt for Primo Tours gæster inviterer Tavernaen School i Agia Pelagia
på græsk madlavningskursus, hvor der bliver mulighed for at tilberede sin egen frokost efter
kyndig vejledning af en erfaren græsk kok.
Der vil på menuen være tzatziki, keftedakia (kødboller) og psomoladea (olivenolieskorper med
hakkede tomater, smuldret feta eller mizithra ost, oliven og krydderurter).
Dette specialarrangement har begrænset plads og sælges efter ”først til mølle”-princippet.
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Det smukke ?vilde? vesten
Oplev Kythiras ”vilde” vesten, når vi bl.a. besøger den gamle vindmølle i Mitata og øens
smukke kloster, Myrtidiotissa. Der ud over går turen til en af Kythiras mest smukke og
hyggelige byer, Mylopotamos. Her findes bl.a. den hyggelige taverna Platanos og det kendte
Fonissa-vandfald, som er afbilledet på postkort over alt på øen. Efter vandfaldet vil der være
tid på egen hånd i den smukke by Mylopotamos. Her kan du nyde en god græsk frokost, kigge
lidt rundt i de små lokale butikker eller slå et smut forbi den gamle byzantinske borg med den
flotte udsigt ud til kløften og havet.
Medbring på denne udflugt 3 euro til entré samt en lille mønt til kirkebøssen ved klosteret.
Desuden bør man medbringe tøj, så skuldre og knæ kan dækkes til ved klosteret.




