


Primo Tours byder dig hjerteligt velkommen til
Sivota

Rigtig hjertelig velkommen til Grækenland og til Sivota, den hyggeligste landsby på det græske fastland.

Sivota ligger på kysten mellem havnebyen Igoumenitsa og den livlige ferieby Parga. Byen vender ud mod øerne Korfu og
Paxos, og er omgivet af krystalklart vand. De utallige sand- og stenstrande og de mange små grønne øer gør Sivota ideel til
en afslappende ferie, og derudover byder det græske fastland også på utallige udflugtsmuligheder.

Om ferien skal bestå af afslappende badning, fantastiske oplevelser, eller en blanding af begge, er helt op til Jer. Men vi
håber, at I vil nyde Jeres ferie her i Sivota, og vi, rejselederne, vil gøre alt hvad vi kan, for at I kan få mange varme minder
med hjem fra dette smukke paradis.

Det I sidder og læser lige nu, findes også i vores informationsmappe på hotellet. Denne har vi lavet, så I nemt kan nyde Jeres
ferie her i Sivota.

Vi for Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO' FERIE!
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Vi er her for jer!
Her i Sivota er vi et team på 6 danske rejseledere. Vi er her for Jer og for at hjælpe til med, at I får en fantastisk og uforglemmelig ferie.

I kan finde os på hotellerne på vores aktuelle træffetider. Kig i infomappen på hotellet.

På træffetiderne kan I komme, hvis I vil tilmelde Jer vores udflugter, hvis I skulle have spørgsmål til noget eller hvis I skulle få lyst til en
lille hyggesnak med os rejseledere. Vi vil hellere end gerne tage en snak, når I ser os på hotellet.

Derudover har vi et spændende udflugtsprogram, hvor der vil være noget for enhver smag. Udflugtsprogrammet vil I også kunne finde i
infomappen eller direkte her på hjemmesiden. På disse udflugter vil der altid være en danske rejseleder med.

Vi vil være til rådighed på vores servicetelefon i tidsrummet 09-21, hvor vi med glæde besvarer de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse
med Jeres ferie.

Hvis I skulle få brug for akut hjælp, kan I ringe til vores nødtelefon, hvor vi svarer 24 timer i døgnet.

Service-/nødtelefon

Nummeret til vores Service- og nødtelefon: +45 50 77 80 10

tel:+4550778010
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Booking af udflugter
Booking af udflugter sker ved henvendelse til en rejseleder. Dette kan enten ske lige efter velkomstmødet, på træffetidspunkterne eller på
vores servicekontor. 

Træffetiderne kan I finde på en af de forreste sider vores infomappe. Udflugter kan ikke bookes pr. telefon, men skal ske fysisk. Sidste frist
for booking er dagen før udflugten. Det er dog en god idé at bestille i god tid, da der er et maksimum og minimum antal deltagere til alle
vores udflugter.                  

Betaling

Udflugterne betales direkte til rejselederen i forbindelse med booking. Vi tager kun imod euro i kontanter. Derudover tager vi imod
MasterCard og Visa kort, dog er dette mod gebyr.

Afbestilling

Ved refundering af udflugter vil dette ske ved fremvisning af lægeerklæring. Kontakt rejseleder for mere information.

Børn

Børnepriserne gælder for aldersgruppen 2-12 år. Børn under 2 år deltager gratis.

Vær opmærksom på at tidspunkterne i udflugtsprogrammet er ca. tider. Det præcise opsamlingstidspunkt står på udflugtsbilletten udleveret
af din rejseleder. Oplyste hjemkomsttidspunkter er også kun vejledende.

Vi tager forbehold for udsolgte udflugter, aflysninger eller udefrakommende omstændigheder.

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Dykning
Har I lyst til at udforske Det Græske Caribien på nærmere hånd, er der mulighed for at dykke i det smukke Ioniske Hav, som omgiver Sivota.

Vi henviser til det lokale dykkerbureau Deep Blue Divers i Sivota, som tilbyder et bredt udvalg af forskellige former for kurser og
dykningsmuligheder for både rutinerede og førstegangs dykkere.

Henvend Jer direkte til Deep Blue Divers overfor Filakas Hotel for nærmere information.

Flere af vores gæster har rigtig gode oplevelser under havets overflade, og vi har fået lov til at videregive følgende:

”Vi oplevede et vanvittigt godt dykkercenter i Sivota (Deep Blue Divers, Alexandros Marketos), som spontant endte med at blive fokuspunkt

for vores ferie. Niveauet ved dette dykkercenter er højt og professionelt - instruktøren har 20 års erfaring som Navy SEAL (elitefrømand) og

er yderst kompetent, og sikkerheden er i top ved dette sted. Samtidig er instruktørerne yderst sympatiske og opmærksomme på individet.”
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En Lille Søforklaring
Miniudflugt

Ønsker du at opleve ”Det Græske Caribien”, der danner rammerne for smukke Sivota? Så skal du med os ud og have en lille søforklaring!

Sivota har noget af det klareste og smukkeste vand i hele Grækenland. De fleste af strandene i området er små og øde strande med
fantastiske muligheder for at snorkle med fisk langs de træklædte klippesider.

På sejlturen vil I selvfølgelig blive præsenteret for det, som grækerne selv kalder for ”Det Græske Caribien”, når vi sejler ud i en lille båd.
Båden styres af en lokal græsk kaptajn, der gerne stolt fortæller om alt, hvad vi ser på vores vej. Rejselederen vil naturligvis også fortælle
historier om området her ved Sivota.

I vil komme til at opleve nogle af de strande, som der kun er mulighed for at komme til fra vandsiden. Vi kommer blandt andet forbi den
populære strand Piscina, der også er bedre kendt som ”den blå lagune”. Det rolige vand med sin azurblå og samtidig krystalklare farve der
normalt kun findes på postkort, bliver pludselig til virkelighed i den lille bugt med udsigt ud over det åbne hav. På turen vil vi også sejle
rundt om de to øer, Agios Nikolaos og Mavro Ovos, der har flere grotter som vi også sejler ind i, hvis vejret tillader det.

Sejlturen tager som udgangspunkt omkring en time, men hvis I ønsker det, er der mulighed for at stige af ved en af de lækre strande, og så
blive samlet op af båden igen senere. Vi har en rejseleder med på denne tur, men vælger I at hoppe af båden og nyde solens varme stråler
ved en af de skønne strande, vil der ikke være en rejseleder med, når båden kommer tilbage og henter jer.

Husk: Kamera, solcreme og eventuelt badetøj, håndklæde samt vand, hvis I ønsker at blive på en af de dejlige strande.

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Floden til Hades
Halvdagsudflugt

Turen går til Acheron-floden, hvis navn betyder smertens flod. Tilbage i antikkens Grækenland var denne kendt som vejen til Hades, altså
dødsriget. Der er dog ingen grund til at blive urolig, for det kan ikke lade sig gøre for os levende at finde indgangen hertil. Ingen ved derfor,
hvor Acheron-floden egentlig udspringer, men blot at den kommer oppe fra bjergene et sted.

I floden bliver vi afkølet af det kølige vand i den lune sommervarme, mens vi nyder vandets brusen, når det rammer klipperne. Denne gåtur
op gennem floden er en betagende oplevelse. Det helt klare vand, der pibler ud mellem de høje klippesider og glimter i solen, er et syn, der
ikke findes andre steder. Samtidig er det en udfordrende oplevelse, når sten og strøm skal passeres.

I floden fortsætter man op gennem dette rene naturparadis, så langt man lyster, førend man vender om og lader sig drive med strømmen
tilbage. Derefter vælger de fleste at nyde en græsk frokost på den restaurant, der ligger langs floden.

Ved floden er der desuden andre forskellige aktiviteter, man kan prøve kræfter med. Der er mulighed for at opleve den smukke natur fra et
lidt anderledes perspektiv, hvor en lille tur på hesteryg går gennem floden og rundt i området. I kan også nyde omgivelserne, mens I glider
ned ad floden på en lille raftingtur.

Denne udflugt er oplagt til alle naturelskere!

Ridetur: 5 €/15 min., 10 €/30 min.

Rafting: 5 € voksne, 4 € børn

Eksklusiv: frokost og aktiviteterne ved floden.     

Husk: kamera, badetøj, badesko og praktisk fodtøj.

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Forkælelse på privat yacht
Ønsker I en oplevelse ud over det sædvanlige, så har vi det helt perfekte forslag.

Vi giver Jer muligheden for en helt unik tur ud på det Ioniske Hav, som i samarbejde med professionelle bliver skræddersyet direkte til Jer.

Sammen med de to rutinerede besætningsmedlemmer på bådene ORCA eller ORCA BIANCA indbydes I til en uforglemmelig luksustur.
Båden kan rumme op til 9 passagerer og er 12 m. Den er ideel til både solbadning, snorkling og afslapning. For at sikre de optimale rammer
for Jeres tur finder I følgende inkluderet; hjemmelavet frokost (kød eller fisk), ubegrænset øl og vand, vin, frugtsalat og hjemmelavede
mojitos.
Der findes forskellige ture, men én ting er sikkert. Der vil være fantastisk mulighed for afslapning på alle turene!

Henvend Jer gerne til en af os rejseledere, så vil vi etablere kontakt til bureauet for Jer.
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Korfu
Heldagsudflugt

Et græsk ordsprog siger; ”enten bliver du forelsket i Korfu eller på Korfu”.

Det er egentlig forståeligt nok, for et besøg på denne charmerende ø, hvis indbyggere er ægte græske livsnydere, er en ganske unik
oplevelse. 
Meget af arkitekturen er italiensk, og sommetider føles det, som om man går rundt i Venedig. Korfu var desuden en populær legeplads for
Europas kongelige, og på turen kommer vi forbi den royale sommervilla, hvor Kong Konstantin d. 2 og Dronning Anne-Marie ofte holdt til.

Her besøger vi først Achillion Palace. Paladset er bygget til ære for helten Achilleus, af kejserinde Elizabeth, der var vældig forelsket i den
græske halvgud. Elizabeth var en speciel dame, og et besøg på hendes sommerpalads, giver et indblik i hendes tankegang.

Herefter tager vi videre til Kanoni, som var det første sted romerne bosatte sig, da de kom til Korfu. Romerne bosatte sig altid højt, så derfor
er dette et flot udsigtspunkt. Til Kanoni fører en bro, som giver mulighed for at skyde genvej over havet på gåben. Broen ligger ganske kort
fra lufthavnen, så her kan man opleve flyene lande og lette lige over hovedet på os, mens vi passerer Museøen, der lægger motiv til hvert
tredje postkort fra øen.

I Korfu by er der tid på egen hånd til at slentre gennem den gamle, charmerende bydel, der betager enhver. Byen har meget at byde på, så
hvad enten I ønsker at besøge byens gamle fæstning, den hellige kirke Agios Spiridon, kigge på butikker, eller hellere vil nyde nogle af de
lækre, lokale specialiteter, som findes på øen, er Korfu by lige noget for jer.

Vi gør opmærksomme på at turen IKKE er for gangbesværede

Eksklusiv: frokost og entré til Achillion Palace: 5 €.

Husk: Kamera, gode sko og eventuelt en flaske vand

 

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Parga By Night
Halvdagsudflugt

Parga er en meget smuk lille by på Grækenlands vestkyst ud mod Det Ioniske Hav. Byen summer af liv og hygge, og omgivet af pinje- og
oliventræer smyger husene sig op ad bjergsiden i en blød runding med havn og strandpromenade i bunden. I byen findes der også det
hyggelige og autentiske olivenoliemuseum, Paragaea, hvor man bliver taget med tilbage i tiden. Her får I vist hvordan man udledte
olivenolie på den lille fabrik, med de helt originale redskaber.

Her får man også mulighed for at smage på forskellige slags olivenolier, tapanader og olivendressinger, alt sammen af den absolut fineste
kvalitet, da Parga er en af verdens mest anerkendte olivenolieproducenter. Efter smagningen er det muligt at købe produkter med hjem fra
den lille hyggelige butik.

Over byen troner den velbevarede borgruin, som et minde om mere urolige tider. Her fra toppen er der den mest betagende udsigt over byen
og havet. Måske har I lyst til at udforske borgens ruiner nærmere, eller måske er sultne ved at trænge sig på efter de lækre smagsprøver på
olivenoliemuseet? I bestemmer helt selv, for herfra er der tid på egen hånd i den skønne by.    

Det er frivilligt om man har lyst til at tage med på den hyggelige lille tur på olivenoliemuseum og op til den gamle borg på toppen af Parga.

En tur til Parga giver fornyet energi, og er en helt ny oplevelse af Grækenlands små, charmerende byer. Gaderne summer af liv og lys, og der
er glade mennesker i byens pulserende hjerte med en fantastisk stemning.     

Vi gør opmærksomme på at turen IKKE er for gangbesværede.

Eksklusiv: Entré til olivenoliemuseet, Paragaea, 4 €.   

Husk: Kamera, en trøje til aftentimerne og gode sko.

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Paxos og Antipaxos
Heldagsudflugt

Er du til turkisblåt hav, autentiske græske øer og muligvis en frisk, lille dukkert?

Så skal du med på vores heldagsudflugt til Paxos og Antipaxos. I en stor speedbåd sejler vi fra Sivota og over til øerne Paxos og Antipaxos,
som man lige kan ane ude i horisonten fra Sivota.

På turen gør vi et lille stop ud for havnen Lakka, den nordlige havn på Paxos, der har form som en hestesko. Her har I tid til at tage billeder
af den smukke by og det krystalblå hav under jer. Derefter sejler vi videre over på den vestlige side af Paxos, hvor vi skal se nogle store og
imponerende grotter. Det siges, at nogle af dem har været store nok til, at undervandsbåde fra Anden Verdenskrig har kunnet skjule sig i
dem; et fantastisk syn.

Efter grotterne sejler vi til Antipaxos, som er en lidt mindre ø, hvor båden kaster anker ved Voutoumi og vi kan bade fra båden. Her befinder
vi os midt i det ufatteligt smukke og meget klare turkisblå vand, som er perfekt at snorkle, dykke og bade i. Har man udstyret med til at
snorkle, kan man også se en masse forskellige fisk og klippeformationer under vandet. Det kan klart anbefales. Efter en forfriskende badetur
i det flotte hav, er det igen tid til at sejle videre, denne gang til Gaios, som er hovedhavnen på Paxos. Her lægger båden til og der vil være
god tid på egen hånd til at købe frokost og udforske den hyggelige havneby.

Husk: Solcreme, badetøj, håndklæde, kamera og lidt snacks/mad til bådturen.

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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På egen hånd
Er I mere til ture rundt på egen hånd, er der også mange muligheder for det her i området omkring Sivota. I er altid velkomne til at komme til
en af rejselederne, hvis I ønsker mere information.

Igoumenitsa

Igoumenitsa er hovedbyen i Thesprotia-kommunen, som også omfatter Sivota. I oldtiden kendtes byen som Titani og den var en nøgleby i
det daværende kongedømme. Udgravninger har afsløret et teater med plads til over 2500 samt ruinerne af to templer.

På det Arkæologiske Museum i Igoumenitsa udstilles der fund helt tilbage fra den Hellenistiske og Romerske periode, og frem til det
Byzantinske imperium.

Åbningstid frem til 31. maj: Tirsdag – søndag: 09:30-17:00. Mandag lukket.

Åbningstid fra 1. juni: Tirsdag-søndag: 08:00-20:30. Mandag, 13:30-20:00.           
Entré: 2 €.     
Tlf: +30 26650 28539

Nikopolis i Preveza

Cirka 7 km. nord for Preveza ligger ruinerne af den antikke by Nikopolis. Byen blev grundlagt 31 år før vor tidsregning af romeren Octavian,
som minde om hans sejr over Markus Antonius og Kleopatra.

Perdika

Perdika er en by med mange antikke seværdigheder. Byen ligger cirka 15 km syd for Sivota på vejen mod Parga. Få kilometer syd for
Perdika finder man byen Dimokastro, som i oldtiden hed Elina. Byen kan dateres helt tilbage til 200 år før vor tidsregning. Agios Athanasios
er en af de ældste kirker i området, men ingen er dog helt sikre på præcis hvor gammel den er. Stedet har dog en lang historie, og mange af
de lokale mener at kirken har helbredende kræfter.

På Perdikas torv i centrum af byen, kan I finde byens lokalmuseum, som ligger over for rådhuset og forsamlingshuset. Her kan I se en
udstilling af traditionelle arbejdsredskaber, våben og folkedragter. Alt er doneret eller udlånt af lokale indbyggere.      
Byens amfiteater ligger også på torvet og fra midten af juli og cirka halvanden måned frem fejres der mange lokale festivaler her. En gang i
mellem er der også teaterforestillinger.

Zalongo Monumentet nord for Preveza

Stedet hvor de græske kvinder fra landsbyen Souli i slutningen af 1800-tallet valgte først at skubbe deres børn ud fra klipperne, og derefter
selv springe i døden. Grunden til dette, var et mislykket oprør mod tyrkerne, og kvinderne frygtede nu at blive taget som fanger.

Zagori

Ca. 60 km nord for Ioannina ligger den lille, velbevarede bjerglandsby Zagori, hvor alt lige fra bygninger, stier og veje er bygget af gamle
store sten. Hvis man vil lægge et besøg forbi Zagori, må man ikke gå glip af den helt igennem vidunderlige udsigt udover Vikos kløften,
”The Vikos-Aoös National Park”. Kløften er 20 km lang, 120-490 meter dyb og er en del af én af fastlandets 10 nationalparker.

Ioannina

Ioannina er hovedbyen i Epirus-regionen og her er der en masse at opleve. En af byens hovedattraktioner er den tyrkiske fæstning, med sine
massive stenmure. Inden for murene boede byens jødiske befolkning side om side med muslimer og kristne. Oprindeligt boede der mange
jøder i Ioannina, men de blev deporteret af nazisterne under 2. Verdenskrig. Omkring år 1900 boede der mere end 4000 jøder i byen – nu er
tallet mindre end 100. I dag bor en del af Ioanninas befolkning stadig inden for de tykke mure, og her er meget smukt, rent og idyllisk. Helt
oppe i det ene hjørne kan man opleve ruiner fra de gamle fæstninger, og her er en fantastisk udsigt. Det er også her man finder det
Byzantinske Museum. Pamvoutis søen, som man har udsigt til fra ruinerne, er også med til at tiltrække mange græske turister hvert år.

Det siges, at søen er hjemsøgt at de kvinder, som Ali Pasha personligt druknede deri, efter de havde afslået at blive hans elskerinder.
Deriblandt hans egen svigerdatter.

Ude i søen ligger Nisi (betyder ”lille ø”), som bestemt er et besøg værd. Der er små færger, der afgår cirka hvert 20 minut fra tidlig morgen
til sen aften hele sommeren igennem. Det koster 2 € per person per strækning. Den lille landsby på øen blev grundlagt i 1500-tallet af
flygtninge fra Mani (i Peleponesien). Under Ali Pashas styre blev der sat rådyr ud på øen, så han havde vildt at jage. Nisi er det perfekte sted



at tage en afslappende pause fra storbyen Ioannina, for her er hverken privatbiler eller motorcykler tilladte. Der er meget idyllisk på den lille
ø, og en masse fine boder med flotte souvenirs. På øen kan man også komme ind og se Ali Pashas jagthytte, med en masse flotte udstillinger,
fund og billeder. Entreen koster 3 €.                  
Skal man nyde et måltid mad på Nisi, byder øen på mange delikatesser, såsom frølår, ål, ørred, karper og skildpadder. Det er meget populært
at udpege, hvad man ønsker fra et akvarium ved indgangen til de forskellige restauranter. Man kan altså se på varen inden man vælger at gå
ind. Selvfølgelig er der også retter fra den mere traditionelle del af det græske køkken.

I centrum af Ioannina, finder man det arkæologiske museum. Dette siges at være et af Grækenlands bedste museer.

Nord for Ioannina ligger Perama grotten, som er en stor og meget smuk drypstenshule. Grotten blev fundet af lokale indbyggere, der var på
flugt fra nazisterne i 1942. Den betagende tur gennem grotten er cirka 1,1 km lang og året rundt er der blot 17 grader derinde. Derfor er det
en god ide at huske en trøje. Der vil være lokalguidede ture igennem grotten, som varer cirka 45 minutter. Grotten byder på imponerende
stalagmitter og stalaktitter (drypsten fra loftet og på jorden), som I næppe har set så smukke før.

Der er skiltet til grotten igennem Ioannina, og mulighed for parkering. Grotten ligger op ad en trappe nede ad en almindelig byvej. Der er
åbent i tidsrummet 9-17. Entréen er 7 €. Husk godt fodtøj, da der er mange trapper igennem grotten.  
15 km syd for Ioannina ligger Voksmuseet ”Pavlos Vrellis Wax Museum”, som virkelig er et besøg værd. Her kan I lære mere om de krige,
som grækerne gennem tiderne har været involveret i. (Tel. + 30 26510-92128)

Meteora

Op imod 3 timers kørsel fra Sivota kan man besøge Meteora, et af Grækenlands største og mest betydningsfulde klostre. Navnet betyder
”svævende i luften”, og kommer af at klostret, som egentlig består af hele 6 klostre, er bygget højt oppe på klippetoppene i Pindos bjergene.
Meteora er på UNESCOs verdensarvsliste. Bjergene blev formet for cirka 60 millioner år siden og har grundet vejrforhold taget form af
tårnhøje ”bjergpiedestaler” der skiller sig ud fra landskabet.

Metsovo

Metsovo er en hyggelig, lille bjerglandsby, og et af Grækenlands største skisportssteder. Når man går igennem byens små gader, kommer
man mere til at tænke på alperne i Østrig, end en landsby i Grækenland. Byen er berømt for sin lokale ost, Metsovela, og sin vinproduktion.
Det er muligt at besøge vingården Katogi, som har et museum; Averoff Gallery.

I Metsovo findes også den meget smukke kirke fra 1700-tallet, Agia Paraskevi. Man kan desuden vandre cirka 30 minutter uden for byen og
besøge Agios Nikolaos klostret fra det 14 århundrede. Metsovo ligger mellem Ioannina og Meteora, ca. 2 og en halv times kørsel fra Sivota.

Vil I rundt og opleve området på egen hånd anbefaler vi at I lejer en bil. Billeje og priser på dette kan I læse mere om her i mappen under
”transport”, men I kan selvfølgelig også spørge rejselederen.
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Primo Hygge
Aftenarrangement

Er du vild med græsk mad? Eller er du nybegynder i det græske køkken? Uanset svaret er du mere end velkommen til vores Primo
Hygge.        

Til Primo Hygge siger vi pænt velkommen til Sivota, idet vi tager Jer med på en af vores yndlingsrestauranter, nemlig Georgeos Family
Restaurant, beliggende direkte på den altid summende havnepromenade. Her har I mulighed for at lære Jeres medrejsende bedre at kende,
samt få en hyggelig snak med os rejseledere her i Sivota.

Denne aften pirres smagsløgene når bordet fyldes med traditionelle, græske specialiteter for enhver smag. Der venter Jer en autentisk
kulinarisk oplevelse, som er det perfekte udgangspunkt for Jeres ferie her i det græske.

Vi starter ud med en byvandring, hvor én rejseleder viser jer rundt i Sivota og udpeger bymidten, restauranter, læge/apotek og giver gode råd
og fif, så I er klædt så godt på, til en forhåbentligt rigtig go’ ferie, som muligt.

Vi håber på at se Jer til en rigtig hyggelig aften.

Husk: Kamera og dit bedste feriehumør

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Solnedgang til søs
Aftenarrangement

Denne sejltur er den bedste måde at nyde solnedgangen ved smukke Sivota på.

Vi sejler ud fra havnen i Sivota, og oplever ”Det Græske Caribien” i aftentimerne, mens vi lytter til vandet der nænsomt skvulper mod
båden.

Her nyder vi byens lys, der kaster sig mod det blanke vand, med bjergene som baggrund. Derudover, hvis stemningen er til det, vil der blive
fortalt nogle søde historier fra græsk mytologi, mens vi nyder hindandens selskab og sejler forbi de små ubeboede øer og skjulte strande.

Dette er den smukkeste måde at slutte dagen af på, når solens lune farver kærtegner himlen, mens den stille daler ned over horisonten.

Der vil på turen blive serveret vin og en lettere græsk middag.

Husk: Kamera og en varm trøje.

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/sivota/udflugter#resort__tabs__ajax__content
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Strande i Sivota
I Sivota findes mange små bugte med dejlige strande. Strandene i området er en blanding af sand, sten og krystalklart vand.

Der findes noget for enhver smag, uanset om man er til et fredeligt paradis, eller en populær strand med strandbar. Mange af strandene kan
man køre til, og andre kommer man lettere til med båd. På de følgende sider, kan I læse mere om hver enkelt strand.

På strandene kan det være en god idé at anvende badesko, da der ved flere strande er sten/grus.

Ud over de nævnte findes utallige små strande, som I kun kan komme til fra vandsiden. Hvis I har lyst til at finde Jeres egen strand, så kan I
på siderne angående bådleje finde gode muligheder for transport.

Herunder vil vi give en kort præsentation af strandene i området omkring Sivota. Først dem man kan komme til på gåben, og derefter dem vi
anbefaler at køre til i bil.              

Strande i gåafstand fra hotellerne

Nord for Sivota ligger tre strande, som er i gåafstand fra alle hotellerne. Den yderste strand, Dei, ligger omtrent 1,5 km nord for Sivota
centrum, og har en god udsigt til øen Agios Nikolaos. Der findes en lille kiosk ved stranden, og der er mulighed for parkering, hvis man er i
bil. Herfra kan man gå ind mod byen, hvor man vil komme til den næste strand, Zeri. Her findes i højsæsonen både vandrutsjebaner, en pool,
samt en poolbar, hvor man kan nyde kølige drikkevarer. Nede på stranden er der en lang badebro, hvorfra der er gode muligheder for at
snorkle. Tættere inde mod Sivota ligger den lange småstensstrand, Gallikos Molos, hvor der er flere restauranter, og en fantastisk



solnedgang om aftenen.

Ved at gå ud langs molen i Sivota, finder man en sti, som fører ud til alle tre ovennævnte strande. Selvom man måske ikke ønsker at bade, er
det en virkelig skøn gåtur i både dags- og aftenstimerne.

Syd for Sivota, i gåafstand fra Albatros Hotel, ligger den lille, hyggelige familiestrand, Zavia. Stranden er ikke så stor, og den ligger inde i
en bugt, men charmen er ikke til at tage fejl af i de fantastiske omgivelser. Her findes desuden også en kiosk.

Bella Vraka er en af de mest populære strande i Sivota, så især i juli og august er der godt fyldt op. Her er gode vandsportsmuligheder og
dejligt badevand. Der er så lavvandet her, at I nemt kan gå ud til den lille ø, der ligeledes hedder Bella Vraka, som ligger lige ud for
stranden. Det er en god idé at benytte badesko, da der kan forekomme en del sten. Desuden er det ikke muligt at købe mad og drikke her, så
vi anbefaler at medbringe en lille madpakke og noget vand.               
Går man over på øen, vil man finde en lille sti helt nede ved vandkanten, som fører hen til en lille strand to minutters gang derfra. Der står et
lille skilt med teksten ”Sunbathers Beach”, som kan være svært at se.

Karvouno er stranden for Jer, som gerne vil have en strand, der har en lidt mere luksuriøs atmosfære over sig. I en lille bugt ligger Karvouno
stranden i læ, så man rigtig kan slappe af i vandkanten, mens man nyder den fantastiske udsigt. Og hvorfor ikke forkæle Jer selv med et
besøg på den tilstødende restaurant, eller måske en drink i den hyggelige strandbar?                 

Strande i køreafstand fra Sivota

Den sydligste strand ved Sivota hedder Agia Paraskevi. Når man kommer til området, møder man først en mindre strand, men vi anbefaler,
at man kører 100 meter længere ned ad vejen til den større og utroligt fine småstensstrand. Her er en smuk udsigt til en lille, ubeboet ø, som
giver læ, og gør vandet meget roligt ved stranden. Der findes desuden en strandbar, som både tilbyder drikke og snacks.

Den næst sydligste strand ved Sivota er Mega Ntrafi, som ligger i en mindre bugt, og som også er en hyggelig strand. Her er gode
muligheder for at snorkle langs klipperne, og måske udforske den lille grotte.

Tættere på Sivota finder I Mikri Ammos, som ligger få minutters kørsel fra Mega Ammos. Navnet betyder ”lille sand”, og her er der en mere
eksklusiv atmosfære med store strandsenge, sækkestole samt loungebar. Det er nemt at parkere her.

Den sidste strand, Mega Ammos, er en af de største strande i området. Her er volleyball, restauranter og ikke mindst en flot udsigt.
Strandbunden er varierende, med både småsten og større sten. Der er gode parkeringsmuligheder.

Med båd      

Pisina ”Den blå lagune” er en rigtig lækker strand, som man dog kun kan komme til med båd. Der sejler både fra havnen hver time, som
kommer forbi i fast rute. For at komme helt ind til stranden, skal man ned i vandet, men båden kommer så tæt på stranden, at vandet kun vil
gå til omkring knæene. Der er ikke mulighed for at købe mad eller drikkevarer, så husk at medbringe selv.
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Grækerne er lidt glemsomme
 

Selvom vi rejseledere få timer inden Jeres ankomst har checket med alle hotellerne, og har fået bekræftet at alle ekstrasenge, opredninger
m.m. er klar, så sker det engang imellem, at det ikke er blevet bragt i orden.

Ring til house keeping

I er naturligvis altid velkomne til at bede en af rejselederne om hjælp, men oftest er det hurtigst blot at ringe direkte til hotellets "house
keeping". Det er den afdeling, der står for rengøring, håndklæder, ekstrasenge m.m. Telefonnummeret på "house keeping" finder du enten på
telefonen, eller i hotellets telefonoversigt, der næsten altid ligger ved siden af telefonen. Der vil som regel altid være én, der taler fornuftigt
engelsk hos "house keeping".

Kontakt receptionen

Løber toilettet, er der gået en pære, bøvl med airconditionen, eller andet der kræver en handymand, så er det bedste, som regel, at henvende
sig i receptionen. Hvis I forklarer problemet, så tager de hånd om det hurtigst muligt.

Søg hjælp hos rejselederne

Er der andet galt med værelset, har din henvendelse til "house keeping" eller recep-tionen ikke hjulpet, så kontakt en rejseleder. Vi vil gøre
alt, hvad der står i vores magt, for at få løst problemet. Rejselederne kan I dagligt finde til træf på Jeres hotel. Træffetiderne finder I næsten
forrest i denne mappe under afsnittet “træffetider”.
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Helligdage i Grækenland
 

Nytårsdag 1. Januar

Korsets dag 6. Januar

Drage Mandag 18. Marts

Uafhængighedsdagen 25. Marts

Blomsterdagen 1. Maj

Langfredag 3. Maj

Påskemandag 6. Maj

Maria dagen 15. August

Jomfru Marias fødselsdag 8. September

Nationaldagen 28. Oktober

Juleaften 24. December

 

Derudover findes der et utal af lokale helligdage, som fejres i forskellige egne af landet. De vigtigste helligdage er uden tvivl påsken og
Maria dagen. Maria dagen er en fejring af alle personer der hedder Maria, og er en slags navnedag. Alle græske personer har en navnedag,
og det er en meget begivenhedsrig dag for den enkelte og dennes familie. Man kan sammenligne det med, når vi hjemme i Danmark fejrer
fødselsdag.
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Historie
Sivota er den græske landsby, som I har valgt at holde Jeres ferie i.

Det er en lille landsby, hvor man igennem årene har levet af landbrug, især mælkeprodukter, kvæg og afgrøder såsom oliven, tomater, løg og
aubergine. Fiskeri er også en vigtig indtægtskilde for landsbyen. De sidste par år har sejlsport skabt fornyet interesse for byen, som først for
nylig er begyndt at få turister fra udlandet hertil. De græske turister er dog kommet her i mange år, især i weekenderne kommer de fra
områdets større byer, deriblandt Ioannina. I juli og august kommer grækerne fra hele landet, for at holde deres ferie ved kysten og i de
smukke omgivelser.

Epirus regionen er et af de ældste områder i Grækenland og derfor findes der mange vidnesbyrder om den græske historie i området; tyrkiske
fæstninger, venezianske palæer, antikke ruiner og romerske broer.

Regionen er grønnere end hvad I måske er vant til, hvis I har været på Rhodos, Kreta, eller nogle af de andre græske øer. Området her er det
sted, hvor det regner mest i Grækenland, hvilket gør det mere frodigt end den ellers så golde natur, man kender fra den græske sensommer.
Desuden er der mange kilder og floder med vand fra bjergene, som løber igennem området, og bidrager til den frodige natur.          

Epirus er inddelt i kommuner, og Sivota ligger i Thesprotia kommune. Arkæologer har fundet bevis på, at Thesprotia har været bosat siden
bronzealderen. Omkring 2.000 år før vores tidsregning flyttede de første græsktalende mennesker (thesprotanerne) hertil, og området blev
opkaldt efter dem.

Omkring 1.400 – 1.300 år før vor tidsregning trak de gode havne og det friske ferskvand mennesker hertil. Omgivelserne gav gode
livsbetingelser for mykenske kolonister, og de byggede derfor store fæstninger rundt omkring i området.

I det 8. århundrede før vor tidsregning fik Illyrien øjnene op for Thesprotia, og omkring 100 år senere blev også Korinth og Korfu
interesserede i området.

Den senere halvdel af det 4. århundrede før vor tidsregning blev en vigtig periode i Thesprotias historie. De små landsbyer uden store
fæstninger, som de fleste af thesprotanerne boede i, voksede og udviklede sig til byer med decideret byplanlægning. I disse byer havde man
mindre fæstninger, hvori der kunne søges tilflugt under angreb.

Thesprotia led under romersk besættelse, og det var altså romerne, der ødelagde mange af de gamle byer omkring 200 år før vor tidsregning.
Der blev sluttet fred med romerne efter 250 års besættelse, og der blev grundlagt flere nye byer, hvor romere og thesprotanere boede side om
side.

I begyndelsen af det 4. århundrede invaderede germanske og slaviske stammer området, og det blev nødvendigt at forstærke de fæstninger,
man havde i byerne. Mange indbyggere valgte at trække sig tilbage fra området, og flytte til mere svært fremkommelige steder i området, for
at beskytte sig mod angrebene.

Under det Byzantinske Imperium voksede Thesprotia sig rig og stærk, og modstod mange angreb udefra. I slutningen af det 14. århundrede
kom området under veneziansk styre, og i det 15. århundrede blev Thesprotia besat af Ottomanerne (tyrkerne).
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Mytologi
Grækenland var, og er vel stadig, myternes land.

De mange historier om de græske guder og deres indbyrdes kampe, kærlighed og familier er kendt over det meste af verden. De græske
guder adskiller sig ikke særlig meget fra mennesket. De lider også sommetider under jalousi og hævntørst, men besidder samtidig også
mange positive egenskaber, såsom kærlighed og medmenneskelighed, ligesom mennesket.

Den øverste gud er Zeus, der ses som gudernes konge. Han tog magten fra sin far, Kronos, ligesom Kronos i sin tid tog magten fra sin far,
Uranos.

Hver af de græske guder har sit eget særlige virkefelt. For eksempel er Hera ægteskabets gudinde, Zeus står for lov og orden, Afrodite for
kærlighed, og så videre.

Guderne kom af den samme familie, men det betød ikke, at de var enige, eller at de altid kæmpede på samme side i krige. I Homers Iliade
(Homer var en tidlig græsk digter, og Iliaden er et af hans værker, der skildrer et udsnit af krigen om Troja), kæmper guder og mennesker
både sammen og imod hinanden. Der er blandt andet historien om kærlighedsgudinden, Afrodite, som har hjulpet prins Paris med at bortføre
den skønne Helena til Troja. Apollon og Zeus støtter prins Paris og trojanerne, mens grækerne blandt andre bliver støttet af Hera og Athene.

De regerende guder var de 12 olympiske guder, også kaldet Olymperne; Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athene, Hephaistos, Ares, Afrodite,
Apollon, Artemis, Hermes & Dionysos. Disse 12 guder forlangte tilbedelse fra alle. Enhver der ikke, på den ene eller den anden måde,
levede op til, hvad disse guder mente var passende adfærd, blev hårdt straffet.

Den græske mytologi begyndte ved Chaos. Chaos er en antik græsk betegnelse for den mytologiske urtilstand, hvorfra de første guder
opstod, og hvoraf verdensordenen blev dannet. I senere kulturer har ordet skiftet betydning, og i moderne tid betyder ordet kaos snarere
uorden eller tilfældighed. Dette gjaldt ikke for græsk mytologi, hvor Chaos var begyndelsen til alt.              

Chaos var den første og mørke intethed, som eksisterede før alt andet, og alt andet blev skabt ud af det. Ud af det uforklarlige Chaos, skabtes
først Nyx (som betyder natten) og derefter Erebos (som betyder mørket). Nyx og Erobos var de første og eneste skabninger, der eksisterede,
og de fik børn sammen. Det yngste af disse børn var Gaia. Gaia var Moder Jord. Hun var mor til alt det levende; menneskene, guderne,
monstrene, kykloperne, Okeanos (havstrømmen) og Pontos (havet) og mange flere.

Gaia fødte også selve himlen, Uranos, som hun giftede sig med, og gennem deres ægteskab blev titanerne skabt. Gaia fik også børn udenfor
ægteskabet, for hun var nemlig tvekønnet, og derfor i stand til at befrugte sig selv. Derudover kunne Gaia også se alt, hvad der skete på
jorden. Det er ikke så underligt, da hun jo faktisk var jorden. I og med at hun eksisterede uden for tid, kunne hun se både for- og fremtid.
Hun var derfor synsk, og altså også det første orakel i Delphi.

Man kan sige, at Gaia og Uranos på denne tid var overhovederne i den græske mytologi. Efter nogle år begyndte titanerne at længes efter
den magt, som deres forældre, Gaia og Uranus, besad. Den yngste søn, Kronos, indledte et oprør mod forældrene. Kronos og de andre titaner
fik her hjælp af Gaia. Hun var nemlig godt træt af sin mand, Uranus.                
Gaia kunne godt lide at være mor og ønskede sig flere børn. Hendes mand, Uranus, ønskede sig derimod ikke at få nogen børn. Han
begravede dem derfor levende i jorden. Gaia er som sagt Moder Jord, og jorden er dermed Gaias krop. Det forvoldte hende derfor stor
smerte, når hendes børn blev begravet i hendes krop.  
Da disse smerter blev for meget for Gaia, lavede hun en kniv til sin søn, Kronos, som han overfaldt sin far med. Kronos kastrerede sin far,
Uranus, med kniven. Det afhuggede lem blev smidt i havet og ud af sæden fødtes Afrodite. Ud af det blod, der

 

dryppede på jorden opstod erinyerne (skæbnegudinder) og giganterne. Uranos forbandede sin søn, og spåede at samme skæbne ville ramme
ham. Det skal dog lige understreges, at Uranus kun fik taget sin magt fra sig. Som gud levede han videre, dog uden sit lem. J

Efter at Kronos fik tilkæmpet sig magten fra sin far, giftede han sig med sin søster, Rhea. De græske guder gik ikke så meget op i, om de var
i familie med hinanden eller ej. Han fik derfor seks børn med sin søster. Børnene var: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon og Zeus. De
kaldtes for kroniderne, altså børn af Kronos.

Som nævnt spåede Uranus, at Kronos også ville blive væltet af et af sine egne børn. Af frygt for at dette skulle ske, valgte Kronos at sluge
sine børn levende, så snart de blev født. Dog snød Rhea ham ved den sidstfødte søn, Zeus. Hun gav i stedet Kronos en sten svøbt som et
spædbarn. Derefter flygtede hun til Kreta, hvor hun fødte Zeus. Zeus voksede op på Kreta uden at Kronos vidste det. Som voksen gav Zeus
sin far et brækmiddel, så han brækkede alle hans søskende, altså kroniderne, op igen.

Kroniderne, med Zeus i spidsen, indledte en kamp mod titanerne, som kroniderne vandt. Ganske rigtigt, som det blev spået af Uranus,
mistede Kronos magten til et af sine egne børn. Zeus og hans søskende overtog nu verdensmagten, og dermed titanernes plads på Olympen.

Gaia, kronidernes mor, var dog ikke tilfreds med de nye herskere, og hun gik derfor i krig mod dem. Hun skabte Tyfon, som var det



allerstørste barn hun fødte. Han var højere end de største bjerge, og hans hoved ramte stjernerne på himlen. Tyfon gik i kamp mod de
olympiske guder. Han spyede kæmpe flammer og ud fra hans krop voksede hundredvis af slanger. Han havde også tusindvis af vinger.

Zeus troede, at den bedste måde at bekæmpe Tyfon på, var at gøre det af med ham i nærkamp. I nærkampen skar Tyfon Zeus’ knæhaser af
og gemte dem i en grotte. Derefter lokkede Zeus Tyfon til at drikke en eliksir bestående af urten ”kun-en-dag”. Han lod Tyfon tro, at
eliksiren ville gøre ham uovervindelig, men i stedet for at blive uovervindelig, havde Tyfon nu kun en dag tilbage at leve i.

Derefter jagtede Zeus sin halvbror Tyfon hele verden rundt med lyn, indtil han faldt død om på Sicilien. Der begravede Zeus ham under
vulkanen Etna.

Gaia var rasende på sin søn, Zeus, og hun fødte giganterne. Giganterne var enorme, menneskelignende skabninger med slanger i stedet for
ben. Giganterne forsøgte at bekæmpe de olympiske guder ved at smide kæmpe klipper og hele egetræer i flammer mod Olympen.

Giganterne ledte samtidig også efter ”livets urt”, som er en urt, der gav udødelighed. Zeus forsøgte at forhindre dette ved at standse Helios
(Solguden). Men giganterne fortsatte bare med at lede i mørke om natten i stedet.

Zeus og de andre olympiske guder kunne ikke bekæmpe giganterne. I hvert fald ikke alene. Igennem en spådom havde de fået at vide, at
giganterne kun kunne besejres, hvis de fik hjælp af en dødelig. Derfor fik de hjælp af Herkules (han er søn af Zeus og hans mor er en dødelig
menneskekvinde). Herkules dræbte den ene af giganterne, Alkyoneus, ved at smide ham i det Ægæiske Hav. Derefter besejrede de
olympiske guder nemt giganterne.

Efter at Zeus først besejrede sin far og derefter giganterne, delte han verdenen ud imellem sig selv og sine brødre. Poseidon fik havet, Hades
underverdenen og Zeus, der herskede over den menneskelige verden, bosatte sig på bjerget Olympen. Det var derfor, man kaldte disse guder
for de olympiske guder.
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Oversigt over de græske guder
 

Afrodite Kærligheds gudinde. Olympisk gud

Aiolos Vindenes gud

Apollon Gud for lys, forår, musik, sang og digtekunst. Tvilling til Artemis. Olympisk gud.

Ares Krigsgud. Olympisk gud

Artemis Gudinde for jagt, fødsel og natur. Tvillingesøster til Apollon. Olympisk gud

Athene Krigsgudinde, men også gud for visdom og kunst. Athens beskytter. Olympisk gud

Demeter Gudinde for landbrug og årstiderne. Olympisk gud

Dionysos Vinens gud. Olympisk gud

Eros Kærlighedens gud (måske bedre kendt som Cupido)

Gaia Moder jord og dødens gudinde

Hades Underverdens gud

Hebe Ungdommens gudinde

Hefaistos  Ilden og smedekunstens gud. Olympisk gud

Hekate Gudinde for troldkunst og ånder

Helios Solens gud (sol hedder Ilios på græsk)

Hera Ægteskabet og familiens gudinde, gift med Ze-us. Olympisk gud

Hermes Gud for handel, gymnastik og retorik. Olympisk gud

Morfeus Drømmenes gud

Nyx Nattens gud

Pan Skovens gud

Poseidon Havets konge og gud for jordskælv og vand. Olympisk gud

Priapos Gud for frugtbarhed og seksuel lyst

Selene Månegudinde

Zeus Gudernes konge, gud for himmel, lyn og lys. Olympisk gud
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Religion
Den græske kirke har stor betydning i samfundet, og har spillet en stor rolle under de mange kampe mod besættelsesmagter.

Flertallet af befolkningen tilhører den græsk-ortodokse kirke. Det anslås, at over 95% af befolkningen er tilhængere af denne trosretning,
hvilket gør Grækenland til den ortodokse kristendoms mest homogene land, og kirkens nationale præg understreger forbindelsen mellem
kirke, stat og folk.

Religionen er meget vigtig for grækerne, som har en meget stor respekt for kirken. Mange grækere gør også korsets tegn, når de i deres
dagligdag går forbi en kirke.                 
Grækerne går langt mere i kirke end danskerne, og specielt på landet i de mindre byer, er kirken et centralt samlingspunkt. Her er præsten en
betydningsfuld person, som ivrigt tager del i landsbyens liv. Lederen for den ortodokse kirke er patriarken (svarende til paven for
katolikkerne), som holder til i Konstantinopel (Istanbul).

Næsten alle grækere deltager i de religiøse festdage, hvoraf de vigtigste er påske, Maria dagen og jul. Fasten, hvor man hverken må spise
kød eller andet fra dyr, bliver stadig overholdt af mange grækere.

Årets gang i Grækenland hænger tæt sammen med højtiderne. Grækerne følger den gregorianske kalender til hverdag, som vi også gør det i
Norden. Den græske kirke følger derimod den julianske kalender. Det betyder, at mange græske højtider og helligdage, ikke har de samme
datoer, som i Danmark. I stedet skifter de fra år til år.
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Takt og tone i Grækenland
På de næste par sider kan I finde gode råd om takt og tone i Grækenland.

Hvis man gerne vil bade/sole uden badetøj/topløs er det ikke så velset, men der findes deciderede nudiststrande, hvor det selvfølgelig er
tilladt. Det er heller ikke velset at gå igennem byen i badetøj, så husk tøj til at tage over badetøjet, hvis I får lyst til at gå en tur i byen, eller
tage ind og spise midt på dagen.

Er I flere der er ude at spise sammen på en græsk restaurant, så er det ikke unormalt at maden ikke bliver serveret samtidig. Den serveres
som regel i den rækkefølge, som den er klar i køkkenet.

Bliver I budt på kaffe, er det ikke velset at afslå tilbuddet.

Vil I gerne fotografere en af de lokale indbyggere, så er det altid en god idé at spørge om lov først. Så får man som oftest lov. På museer og
lignende er det også en god idé at spørge om lov, inden man fotograferer.

Vil man gerne ind i en lokal kirke, er man næsten altid velkommen, og ofte står åbningstiderne i forbindelse med indgangen. Nogle kirker
betragtes ikke bare som et religiøst sted, men også historisk, og der skal man betale entré. Som gæst i en ortodoks kirke skal man altid dække
knæ og skuldre, hvilket gælder både for mænd og kvinder. For det meste er det tilladt at fotografere i en kirke, men man bør altid spørge om
lov først. Det er dog almindeligt, at man ikke må bruge blitz, så husk at slå den fra.

Personlige spørgsmål er meget almindelige i Grækenland, og det er ikke nogle grækerne stiller i et ondt henseende, det er blot af ren
nysgerrighed.

Hvis man er ryger og gerne vil ryge i et selskab med flere mennesker, så er det velset at tilbyde alle andre en cigaret, før man selv tager en.

Hilser man på ældre mennesker, er det altid den yngste, der skal hilse først. Så hilser de ældre bagefter. Hilser du på folk du kun kender lidt,
eller præsenteres du for et nyt bekendtskab, gives der blot hånd. Men hilser man på gode venner eller familie, kysses der på kinden, én gang
på hver side. Det samme gør man, når man siger farvel. Ældre mennesker tiltales gerne i flertalsform.

Når man drikker vin, er det dårlige manerer at tømme glasset fuldstændigt. Lad hele tiden lidt være tilbage i glasset. Til gengæld kan det,
ligesom derhjemme, virke uhøfligt ikke at spise op og værtinden vil tro, at man ikke kan lide maden.

Bliver I inviteret indenfor i et græsk hjem, er det, ligesom derhjemme, almindeligt at medbringe en gave til værtinden. Det kan være en æske
chokolade eller blomster. Bliver I budt på mad, er det vigtigt at rose værtinden for maden, ligeså snart man har smagt på den. Man bør dog
ikke takke for maden med det samme, da det er et tegn på, at man er parat til at gå, hvilket kan virke uhøfligt. Man takker først for den gode
mad, når man pænt siger farvel.

Er man blevet inviteret ud at spise af en græker, betaler han/hun for det meste regningen. Man bør dog tilbyde at betale, men når dette afslås,
bør man svare tilbage med, at man så vil betale næste gang.
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Bådleje
Kontakt en rejseleder

Båd med 15hk (hestekræfter) påhængsmotor kan lejes for henholdsvis en halv eller hel dag   Priser fra 30 € + Benzin. 
Kontakt rejselederne for yderlig information om tider og priser for leje af båd.
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Hvis uheldet er ude…
Skulle I være uheldige i løbet af Jeres ferie, har vi her listet en række nyttige telefon-numre og adresser.

Skulle I få brug for noget af nedenstående, bedes I altid kontakte rejselederen. Enten på vores servicetelefon, nødtelefon eller ved
træffetiderne på hotellet.

Nødtelefonen: 00 45 50 77 80 04

Alvorlig sygdom

Er der brug for tilsyn af en læge, så kontakt vores servicetelefon eller nødtelefon, hvorefter en af vi rejseledere vil sørge for at vores læge
kommer ud på dit hotel. Kontakt nødtelefonen med det samme, hvis du bliver så syg, at du skal på hospitalet. Ambulancekald: +30 26650
24420.

Hvis der sker noget derhjemme

Er der pludselig alvorlig sygdom, eller dødsfald i Jeres nærmeste familie derhjemme, er det muligt at komme hjem før tid. Kontakt en af
Jeres rejseledere eller nødtelefonen, hvis der er brug for at komme hjem før tid.

Mistet pas

Mister man sit pas, skal man med det samme have et nødpas. Dette kan udstedes af det danske konsulat på Korfu. Kontakt straks en af dine
rejseledere, hvis du mister dit pas.

Konsul Ms. Eirini Korakianiti 
Ethnikis Antistasseos 12 
491 00 Korfu 
Tlf.: +30 2661 03 84 45

Fået stjålet penge, kreditkort, rejsechecks m.m.

Kontakt da din bank, og få spærret dine kort. Banken kan forklare dig, hvordan du kan få penge ned til destinationen. Kontakt derefter en af
dine rejseledere, hvis du har fået stjålet noget.

Den danske ambassade i Athen

Adresse: Mourouzi 10, 4 sal th., 10674 Athen. 
Åbningstider: Mandag – Fredag: 08.00 – 15.00. 
Pas og visumafdelingen dog kun 10.00 – 13.00. 
Telefon: +30 21072 56440

Retningsregler ved jordskælv

Grækenlands fastland, og mange øer, ligger lige hvor kontinentalpladerne mødes, hvorfor der kan opstå små jordskælv. I bør derfor læse de
nedenstående råd, også selvom det ikke er sikkert, at I behøver dem på Jeres ferie.

Hvis du befinder dig indendørs

Sæt dig under et bord, hold fast i det, og undgå at være i nærheden af vinduer, elektricitet eller spejle. Forhold dig roligt imens skælvet finder
sted.

Hvis du er udendørs

Stil dig så du har så frie omgivelser rundt om dig som muligt. Hold øje med, at ingen dele af bygninger, træer, elkabler eller andet kan falde
ned på dig. 
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Læge i Sivota
Her i Sivota anbefaler vi den læge, som hedder Kostikas Petros.

Lægepraksisen hedder Sivota Medical Care, og ejes af Petros og hans kone. 
De begge er læger – henholdsvis kirurg og praktiserende læge.

Hvis uheldet er ude og I får brug for lægen, så vil I altid kunne gå ned til dem i deres åbningstid eller kontakte Jeres rejseleder hele døgnet
rundt på vores service-/nødtelefon. I tidsrummet 21.00-09.00 gør vi opmærksomme på, at den udelukkende er til nødstilfælde.

Vores service-/nødtelefon: +45 50 77 80 04

Praksissen er åben i tidsrummet kl. 08.00-24.00, hvor en af lægerne altid vil være at træffe. Ved nødstilfælde kan lægen kontaktes 24 timer i
døgnet.

Doctor Kosticas Petros - Telefon: +30 6980241962

OBS: Husk at medbringe det blå sygesikringsbevis, 

forsikringskort og pas ved lægebesøg.

tel:+4550778004
tel:+306980241962
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Toldregler

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

 

Når I rejser mellem Danmark og Grækenland er følgende toldregler gældende:

Ved indrejse fra et EU land  

Spiritus over 22 % 10 liter

Cigaretter 800 stk.

Cigarillos (max 3 gram pr. stk.) 400 stk.

Cigarer 200 stk.

Røgtobak 1000 gr. 

Hedvin 20 liter

Vin (heraf højst 60 ltr. mousserende 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 alkoholprocent på max. 16,4. 
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Transport
Her kan I læse lidt om de forskellige muligheder for at komme rundt i Sivota. Har I brug for mere information, står vi rejseledere
selvfølgelig klar.

Billeje er en rigtig god idé her i Sivota, så hvis I har lyst til at tage ud på egen hånd og opleve området, er der rig mulighed for dette. Vi
rejseledere vil gerne hjælpe med at leje bil igennem AVIS, og her i mappen kan du finde både priser og betingelser. Vi rejseledere er
selvfølgelig også fyldt med gode ideer til hvad netop í skal tage ud at se.

Bådleje er meget enkelt i Sivota. Har I lyst, kan I have Jeres helt egen lille motorbåd. Det koster fra 50 € for 8 timer (10:00 – 18:00) +
betaling for benzin. Ønsker I at leje båden i kortere tid kan dette også lade sig gøre, enten i tidsrummet kl. 10:00 – 14:00 eller kl. 14:00 –
18:00. Dette koster fra 30 € + benzin. Du kan høre mere om bådleje hos rejselederen, og det er også rejselederen båden bestilles hos.

Lokalbus anbefaler vi ikke at bruge, da tiderne er meget utilregnelige, og den er tiltænkt de lokale. Hvis I alligevel skulle få lyst til at tage en
bus, kører den to-tre gange dagligt fra mandag-fredag, og altså ikke i weekenden. Bussen kører mod Perdika og mod Igoumenitsa. Sidste tur
afgår tidligt, så det kan være svært at nå tilbage til Sivota. Kontakt en rejseleder hvis I ønsker at høre nærmere.

Taxi findes ved torvet i centrum af Sivota. Hvis chaufføren ikke kører med taxameter, anbefaler vi at du aftaler en fast pris inden turen
starter. Ca. 1 – 1,5 € pr kørt km. Og 10 € ekstra for kufferter. Hvis I ønsker at bestille en taxa er nummeret: (+30) 6945 45 38 38. I kan få
hjælp til at ringe efter en taxa i receptionen på jeres hotel.
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Yderligere information og billeje
 

Minimumsalderen for billeje er 21 år
Bilen skal tilbageleveres med den samme mængde brændstof som den  er modtaget med
Det er ikke tilladt at køre uden for Grækenlands grænser
Fri kilometer
Levering og aflevering mellem 09:00-10:30
Der er et landekort i bilen
De ovenstående priser er inkl. SDW forsikring. Ved denne form for forsikring er der en selvrisiko på 750 euro + 23% ved skade og
tyveri.
Selvrisikoen kan nedsætte til 90 euro, ved at betale 8 euro ekstra pr. dag + 23% i afgift

Tilvalg

GPS: 10 euro + 23% i afgift pr. dag
Babysæde: 2,5 euro + 23% i afgift pr. dag
Personlig skadesforsikring: 4 euro + 23% i afgift pr. dag
Ekstra chauffør: 3 euro + 23% i afgift pr. dag
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GRÆKENLAND - SIVOTA

Udflugter Sivota
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter i Sivota. Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af

sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din rejseleder for opdaterede informationer
om afgange, tider, priser og betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden dansk

rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

Lørdag klokken 18:45 Autentiske Sivota m/velkomstmiddag Voksen €21 / Børn (2-12 år) €16

Søndag klokken 09:45 En lille søforklaring Voksen €10 / Børn (2-12 år) gratis

Søndag klokken 19:15 Solnedgang til søs Voksen €25 / Børn (0-12 år) €13

Mandag klokken 16:00 Parga By Night Voksen €25 / Børn (2-12 år) €13

Tirsdag klokken 09:00 Floden til Hades Voksen €35 / Børn (2-12 år) €18

Onsdag klokken 08:45 Paxos & Antipaxos Voksen €40 / Børn (2-12 år) €40

Torsdag klokken 07:00 Korfu Voksen €57 / Børn (2-12 år) €29
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Autentiske Sivota m/velkomstmiddag

Autentiske Sivota m/velkomstmiddag
Sivota er en ældre landsby, som efterhånden er begyndt at åbne mere op for turismen. Dog har byen stadig bevaret den autentiske stemning.
Turen går rundt i landsbyens labyrintgader, hvor vi ser de forskellige barer, tavernaer samt byens kirke, Ekklisioa. Stemningen i landsbyen er
traditionel græsk, og man møder ofte de lokale mænd på barerne med en ouzo i hånden.

Vi runder gåturen af ved Petros og Vivi, der sammen har én af vores yndlingsrestauranter, der er beliggende direkte ved den lokale
havnepromenade. Denne aften vil være præget af traditionelle specialiteter for enhver smag, hvor vi får muligheden for at lære hinanden
bedre at kende, som aftenen skrider frem. Her venter dig en autentisk kulinarisk oplevelse, der er en perfekte indledning til din ferie her i
Sivota. Vi håber på at se dig til at rigtig hyggelig aften, her i det græske!

Huskeliste

Kamera
God appetit
Godt humør
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En lille søforklaring

En lille søforklaring
Sivota har tidligere været besat af flere folkefærd, heriblandt tyrkerne, venezianerne og albanerne. Især tyrkerne har sat sig præg på området
og især ved øen Mavro Ovos, bedre kendt som ”Black Mountain”, som har fået sit navn fra den tyrkiske periode. Både tyrkerne og albanerne
har endda ændret navnet på Sivota over en længere periode inden landsbyen fik sit oprindelige navn tilbage.

Havet omkring Sivota er præget af det mest krystalklare vand i området, hvor du hurtigt vil opdage hvorfor det kaldes ”Det Græske
Caribien”. På turen får vi en spektakulær udsigt til de mange smukke øer i det Ioniske øhav. Undervejs vil vi komme forbi flere idylliske
strande heriblandt den eftertragtede strand Pisina, kaldet ”Den Blå Lagune”. På denne strand har du mulighed for at stige af båden, og
tilbringe et par timer med gode muligheder for snorkling.

Sejlturen tager cirka 1 time, hvor man har mulighed for at stige af ved ”Den Blå Lagune”, og blive samlet op af båden igen senere.

Huskeliste

Kamera
Solcreme
Eventuelt badetøj
Håndklæde
Vand
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Solnedgang til søs
Den smukkeste solnedgang findes lige her i Sivota, og den bedste måde at opleve himlens rødglødende farver er fra en lille græsk båd. Vi
sejler derfor ud fra havnen i Sivota og oplever ”Det Græske Caribien” i aftentimerne, mens bølgerne klukker mod båden. Her nyder vi byens
lys, der kaster sig mod det blanke vand med bjergene i baggrunden. Aftenen vil stå i romantikkens tegn blandt de små naturskønne øer, mens
solens lune farver kærtegner himlen, mens den stille daler ned bag horisonten. Der vil blive serveret vin og en lille snack på turen.
Vær opmærksom på at der ikke er toiletter ombord på båden.

Huskeliste

En varm trøje
Kamera
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Parga By Night
Ikke langt fra Sivota på Grækenlands vestkyst ligger byen Parga. Omgivet af pinje- og oliventræer smyger de små huse sig op langs
bjergsiden i en blød runding, alt imens byen summer af liv og hygge. Ved ankomst til Parga, går vi samlet langs havnepromenaden. Blandt
de skæve gader ligger det lille autentiske olivenoliemuseum, Paragaea, som tager dig med tilbage i tiden. Her udvandt man før i tiden
olivenolie med håndkraft og remedier, der stadig den dag i dag er bevaret. Du får herefter mulighed for at smage på de forskellige
olivenolier, tapanader og olivendressinger - alt sammen produceret af selvsamme familie

Vi tager gåturen op til den velbevarede borgruin, som vi finder på toppen af â€‹â€‹en bakke med fantastisk udsigt over byen og det Ioniske
øhav. Her er rig mulighed for at tage det perfekte billede og gå på opdagelse i den forhistoriske stortid. Borgen blev bygget i det 11.
århundrede, og blev i sin tid brugt til at beskytte byen mod pirater og tyrkere fra både fastlandet og havet.

Efter et historisk indblik, er der tid på egen hånd til at udforske Pargas autentiske omgivelser med mange små hyggelige gader, butikker og
græske tavernaer, inden turen går tilbage til lille Sivota.

Turen er eksklusiv aftensmad og entré til olivenolie museet (€4)

Huskeliste

Kamera
Trøje til aftentimerne
Gode sko
Eventuelt kontanter til museet



NÅR FERIEN GÅR TIL SIVOTA MED PRIMO TOURS

Floden til Hades
For længe siden troede indbyggerne i Grækenland, at verden blev regeret af en gruppe guder og helte. Gudernes konge var Zeus som
herskede over himlen og alle himlens fjerne regioner. Dertil var han moralens vogter og garant for retfærdighed for både mennesker og
guder. Hans bror Hades derimod herskede over Tartaros, den mørke underverden under jorden, hvor han stod til dom over de dødes sjæle og
vogtede de fanger, som Zeus havde dømt til evig straf. Floden vi skal besøge, siges at være de dødes passage til Tartaros og videre ned til
Hades.

Det er igennem tiden blevet en meget populær aktivitet at vandre op ad floden igennem det krystalklare vand i den lune sommervarme.
Floden er omgivet af høje klippesider og små piblende bjergkilder, som er den rene terapi. For nogle vil sten og strøm være en udfordring,
men samtidig også give blod på tanden til at fortsætte og drive med strømmen tilbage. Floden byder også på andre aktiviteter såsom en tur
på hesteryg eller en paddel-tur igennem floden. Denne udflugt er oplagt til alle naturelskere!

Turen er eksklusiv frokost og aktiviteter ved floden

Huskeliste

Solcreme
Badetøj 
Badesko
Håndklæde
Vand
Penge
Skiftetøj
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Paxos & Antipaxos
Paxos og Antipaxos er to græske perler, som ligger i det Ioniske Hav. Vi sejler fra Sivota til disse fantastiske øer, hvor vi gør et lille stop ved
havnen Lakka, der er den nordlige havn på Paxos. Her vil der være tid til at tage billeder af den smukke by og det krystalklare blå hav. Ved
Voutoumi-stranden kaster vi anker og her vil der være mulighed for at bade i det fantastiske vand, hvor man kan snorkle, dykke eller bade.
Har man selv dykkerudstyr, kan man se en masse forskellige fisk og klippeformationer under vandet, hvilket varmt kan anbefales. Efter en
forfriskende tur i det idylliske vand, sejler vi videre til Gaios, der er hovedbyen på Paxos. Her ligger båden til og der vil være mulighed for at
købe frokost på egen hånd, udforske den hyggelige havneby eller gøre et kup i en af de små hyggelige butikker, inden vi tager den smukke
tur tilbage til Sivota.

Frokosten er ej inkluderet

Huskeliste

Kamera
Badetøj
Solcreme
Håndklæde 
Snacks til bådturen
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Korfu

Korfu
Som mange andre steder i Grækenland, er Korfus oprindelige navn tæt forbundet med mytologiske fortællinger, hvor det siges at Poseidon
navngav øen efter en kvinde som en romantisk gestus. Et græsk ordsprog siger, ”enten bliver du forelsket i Korfu eller på Korfu” – dette ses
på øens unikke præg fra venezianerne, som herskede på Korfu i mere end 400 år.

Halvguden Achilleus var med i krigen om Troja, og kejserinde Elizabeth var meget betaget af ham. Elizabeth valgte derfor at bygge
Achillion Paladset til ære for ham, hvor vi her har mulighed for at opleve hendes helt særlige tankegang. Vi tager videre til den smukke lille
ø Kanoni, der var det første sted romerne bosatte sig, da de kom til Korfu.

Korfu by er præget af mange små, charmerende gader, hvor hyggelige butikker og tavernaer ligger side om side og man rigtigt mærker den
lokale stemning. Der vil være tid på egen hånd til at nyde denne særlige by, hvor man blandt andet kan besøge byens gamle fæstning, den
hellige kirke Agios Spiridon, undersøge butikkerne eller nyde nogle af de lækre, lokale specialiteter.

Vær opmærksom på at entré til Achillion Paladset 6€ samt frokost ikke er inkluderet.

Huskeliste

Kamera
Gode sko
Vand
En ekstra trøje




