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Reiseopplegg og program 

Programmet starter på Athen flyplass 12. april 2023. 

Flybilletter til Athen/retur bestiller du selv. Se eget avsnitt Teknisk reiseopplegg. 

Dag 1 – onsdag 12. april kl. 11.30: 
På Athen flyplass er Frode med Lilleput-skilt på plass. Straks etter bagasjeutleveringen og 
etter selve utgangen: Se mot veggen tvers over der du kommer ut. Der står vi. Vi reiser 
med egen buss til Mantoudi på Evia. Vel to og en ½ timers bussreise. Motorvei til 
Halkdida, avkjøring mot Mantoudi. Den siste vel halve timen ned gjennom et dalføre i 
naturskjønne omgivelser, til Mantoudi. Deretter ferge til Loutraki/Glossa, der Nana venter 
ved ferge-ankomst. Buss ca. 35 minutter til Chora, hovedstaden på Skopelos. Vi 
innkvarterer oss på Studios Antonios. Et enkelt bosted, men med en flott utsikt over havet, 
havna og Skopelos by. Kvelden inviterer Lilleput på et velkomstmåltid på nærliggende 
taverna. Her blir vi bedre kjent med hverandre. Det vil bli servert mezes, tradisjonelle 
greske småretter og retter som Skopelos er mest kjent for. Drikke er inkludert. Enten vin 
så mye du vil, og vann. Dersom du ikke vil ha vin, men øl eller mineralvann i stedet for, får 
du servert kun en enhet, resten må du betale selv. OBS: Dette angår alle felles lunsj – 
og kveldsmåltider under hele reisen. 

Dag 2 – Gresk Skjærtorsdag 13. april: 
«Vår utsendte medarbeider» og vandringsmann Reidar møter opp på bostedet for å 
geleide oss til der Nana bor. Reidar er som navnet fremgår norsk, men bor nesten like 
mye på Skopelos som hjemme i Haugesund. Alltid blide Reidar blir som kjentmann og den 
turmannen han er med på alle vandreturene vi gjennomfører i Skopelos. I dag tar han oss 
med på turen opp til Nana. Det er mye oppoverbakke å gå til Nana. For den eller de som 
ønsker det, setter vi opp en drosje som dere selv må betale.  

Nana bor på en fantastisk liten plass utenfor og ovenfor byen, med en sjelden flott utsikt. 
Noe av det første som skjer med greske påskeforberedelser er dekorering av egg! Nana 
sammen med norske og nesten fastboende Silje dekorerer og farger eggene, og dere blir 
med på dette. Forskjellige tekniker. For det meste går det i rødt. Deretter om skikk og bruk 
og hva vi bruker eggene til.  

Nana serverer lunsj med vin (så mye som hjertet og hodet begjærer) Eller en øl eller 
mineralvann. Ellers er alt inkludert. Etter måltidet får vi, hvis hellet er med oss, besøk av et 
par tre grekere og en gitar (hvis det skjer, så pleier vi å sjingle sammen noen €uro for 
musikken). Deretter går vi oss tilbake til byen, eller vi tar turen først nedom Glifoneri-
stranda nedenfor. Badetøy kan jo medbringes. Turen til Nana er væravhengig. Hvis 
værutsiktene er dårlig, blir arrangementet lagt til byen. 

Kvelden tilbringer vi hver for oss, eller noen er allerede blitt så godt kjente at de finner en 
taverna sammen. 

Dag 3 – Gresk Langfredag 14. april: 
Vi tar en minibuss og arrangerer vandretur fra den delvis forlatte byen Klima, på vestsiden 
av øya. Klima ble rammet av et betydelig jordskjelv i 1965 og innbyggerne ble forflyttet til 
det da nybygde tettstedet Elios. Nå er Klima delvis bygget opp igjen av både grekere og 
utlendinger. Fra Klima vandrer vi ned gjennom det fantastisk frodige dalføret, til Loutraki dit 
vi ankom med fergebåten. Vi gikk dette dalføret i april 1987, og vi døpte dalføret til mange 
grekeres store fornøyelse for «Nightingale Valley». Ganske enkelt fordi der var så mange 



 

April 2023 – Gresk påske 

  

 

     Lilleput Reiser   Rebbansbakken 8,    3018 Drammen     E-post: frode@lilleput.no 
  

 

 

nattergaler som sang med sine vanvittige vakre sangstemmer. Nå er vi tilbake, nesten på 
dagen for 36 år siden.  Hvis vi er mange nok får vi tid til å ta turen tvers over øya, til 
MamaMia kirken. Obs. at denne turen er med alle mulige forbehold!  Påmelding må skje 
hos Nana dagen i forveien. Transporten på denne turen ikke er inkludert!  

Denne dagen og flere andre dager i påsken går det forøvrig og sannsynligvis ikke 
rutebusser.  

Ved 17-tiden blir vi med Nana og lokale Peggy til en eller flere av hovedkirkene, og ser 
hvordan de forbereder Epitafio’en. Nana og Peggy forklarer mye av hva som skal skje, 
historie, mytologi og dagliglivet. Dette er ikke en veldig religiøs del av feiringen. Det er 
derimot kveldsguds-tjenestene, i alle kirkene. Det er mange av dem, de er store og små, 
og vi deler oss til forskjellige kirker. Nana viser vei. Etter gudstjenestene er det parader til 
byen. Et fantastisk skue å se at så mange er i kirkene denne kvelden. Alle er med. Det vil 
si «hele byen» er med på paraden. Lys og påskehymner. Nanas favorittbar nede ved 
havnepromenaden er det beste stedet for å bivåne paraden, og vi som vil, går dit. 

Dag 4 – Gresk Påskeaften - lørdag 15. april: 
Dagen er ikke dagen for religiøse settinger, og vi har vandrings-dag, hvis fortsatt godt nok 
vær. Fottur gjennom vakre og så grønne pinjeskoger. Vi går til Panormos. Etter en 
oppoverbakke er det vel tre – fire timers lett gange – til Panormos. Panormos med flere 
tavernaer og sin flotte strand. Enten rutebuss, hvis det går, eller vi leier en mini-buss 
tilbake. Arrangementet inkluderer transport tilbake igjen, men ikke lunsj. 

Kvelden er i høyeste grad en religiøs begivenhet. Nana henter oss og «fordeler oss» til 
forskjellige kirker. Vi fordeler oss fordi ingen, hverken grekere eller vi norske, har noe til 
overs for utenlandsk dominans under gudstjenesten. Vi vil være blant grekerne for å 
komme begivenheten nærmere inn på livet. 

Presis kl. 24 er vi ute av kirken. Oppstandelsens tid. Og da begynner «spetaklet». Raketter 
og «kinaputter», som i Hellas er noe mer enn «putter». De knaller ganske sterkt egentlig. 

De fleste grekerne går nå hjem hvert til sitt, medbringende hver sine brennende talglys. 
Med flammen som foregående dager høytide-lig er bragt hele veien fra Jerusalem – til 
hvert enkelt små og store samfunn – i hele Hellas.  

De som vil være med; vi drar til en taverna som Nana finner frem til. 40 dager lang faste er 
slutt. Vi inviteres å bli med på påskekveldens «must», den tradisjonelle påskesuppen 
Mageritsa. Som er tegnet på at fasten er slutt. Du kan også få annet å spise. Måltidet er 
ikke inkludert. 

Dag 5 – Gresk 1. påskedag - søndag 16. april: 
Dette er dagen for Oppstandelsen med stor gresk O, som feires med brask og bram i 
Hellas. Vi feirer gresk påske med en påskelunsj på en taverna nede ved havna. Lammet 
er grillet og vinen er god, og gresk musikk hører med. Under eller etter lunsjen: Ta dere 
gjerne en snartur ned til fergehavna like ved. Der ligger til vanlig en første påskedag en av 
fergene, som har fridag, og vi kan bli med på grekernes vis. Mannskapet er på kaia med to 
griller og mye Ouzo. Musikken gjaller. Og mannskapet er ikke smålige når de serverer oss 
av egen ouzo, mens grill-lukta fra nygrillete lam river oss i nesene. Dette er fest! Vi må jo 
ta forbehold om ferge-selskapet også i 2023 velger å la ferga ligger i havn denne dagen. 
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Dag 6 – Gresk 2. påskedag - mandag 17. april: 
Denne dagen blir vi enten i byen, eller vi drar til en strand. I dette tilfellet vil det si vandring 
gjennom lett, irrgrønt skogsterreng til Agnondas, knappe tre timers gange. Hellas kanskje 
koseligste bitte lille småmiljø. Tavernaer og nydelig strand. Et virkelig vakkert sted! Lunsj 
med vin til drikke, som vanlig så mye du vil, er inkludert og som inntas på sagnomsuste 
Pavlos Taverna. Taverna Pavlos er en fisketaverna, men kan ikke love fisk på en 
påskedag. I påsken er ingen fiskermann ute på havet. Men mye godt å spise, det har de. 
Transport tilbake ordnes med og er inkludert. 

Dag 7 - tirsdag 18. april: 
Om formiddagen tar vi ferga til Patitiri på øya Alonissos. Der tar vi inn på Hotel Liadromia. 
http://www.liadromia.gr/el/  

Liadromio brukte også Gullivers Reiser i sin tid, allerede på 80-tallet. Gulliver var 
forgjenger til Lilleput Reiser. Siden da er Liadromia totalt nyrenovert og fremstår i dag som 
veldig bra. Tillegg for utsikt er vel verd det! Hotellet drives av Mary, det samme vertskapet 
som den gangen. Dagen/kvelden er til fri avbenyttelse. Bystranda, en nydelig strand, er 
rett ved.  

Dag 8 - onsdag 19. april: 
Vi går opp til Chora på Alonnisos. Byen og hovedstaden ble i 1965 rammet av et betydelig 
jordskjelv. Jordskjelvet la det meste i ruiner, og siden bygget opp igjen til nesten slik det 
var, mye av utenlandske turister. Her blir vi noen timer. Nana viser oss rundt og vi inntar 
forfriskninger på en utsiktsbar. Eller som de fleste gjør, vi inntar lunsj (på egen regning). 
Deretter kan vi ta en spennende spasertur nedover i terrenget, den avsluttes nede ved 
sjøen og en strand. Enten til den stranda for de uten tekstiler, en annen for de som 
foretrekker med. Vi går oss tilbake Patitiri. Kveldsmåltid på eget initiativ og regning. 

Dag 9 - torsdag 20. april: 
I dag er piknik dag på stranda. Vi reiser med en minibuss til en av de vakreste strendene 
på Alonissos, Ag. Dimitrios, og slår oss til ro for dagen. Nana ordner til piknik for oss, og 
de som vil hjelper gjerne til. Det er som vanlig godt med drikke til maten, vin, øl eller 
mineralvann. Ut mot sen ettermiddag ordner vi med transport tilbake til Patitiri og Hotel 
Liadromia. 

Dag 10 - fredag 21. april: 
Litt ut på dagen er det fergeavgang til Skiathos, der vi innkvarterer oss enten på Studio 
Ritsa med basseng (hvis de har fått det åpnet så tidlig på sesongen), som er sentralt 
beliggende i Skiathos by. Eller Hotel Akti nede ved «nyhavna», og med flott utsikt over 
fjorden, seilbåthavna og havet. Eller nyrenoverte Hotel Meltemi – et nydelig bosted (like 
ved Hotel Akti). Resten av dagen og kvelden til egen disposisjon. Kvelden for dere selv. 

Dag 11 - lørdag 22. april: 
Dagen er til egen disposisjon.  Dere får forslag om badestrender. Frode eller Nana forteller 
dere hvilke strender som er å anbefale. Det er mange av dem. Den nærmeste stranda til 
byen er Megali Amos, hovedstranda og gåavstand til Skiathos by. Ellers kan det benyttes 
buss eller båt til andre strender. For eksempel til Vromolimnos, som kanskje en av de 
fineste. Der er det kanskje (hvis åpnet for sesongen) et par ordentlige og fine 
barer/restauranter. Eller til Koukonaries, som er den mest kjente, men lengst unna byen. 
Dit er det 12 km fin bussreise. Eller det benyttes båt. Koukonaries er en lang sandstrand, 
med pinjetrær og gylden sand. Eller kanskje til den bortgjemte «Hemmelig-stranda»? Den 
er litt vanskelig tilgjengelig, med en bratt sti rett ned ca. 150 meter. En virkelig vakker, liten 

http://www.liadromia.gr/el/
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natur-strand med gylden sand og grønne pinjetrær. Dette er stranden for de som 
foretrekker sol og bad uten tekstiler. Kun busstilgang hit.  

Banana Beach var i sin tid utvilsomt den absolutt vakreste av strendene på Skiathos. 
Subjektivt sett! Var, fordi nå er alt utbygget. Trær er kuttet, fjellskrenter sprengt ut, og et 
«hav av» moderne bungalower. Den mest skremmende utvikling vi har sett i Hellas! 
Kvelden tilbringer vi på Taverna Lychnari, hvis den har åpnet. Lychnari er norskeid siden 
flere år tilbake.    

Dag 12 - søndag 23. april: 
I dag tar vi en utfluktbåt. Ikke rundt øya, men noen fotvandrere hopper av ved Kastro, 
halvveis rundt og nær Lalaria. Der er en (forhåpentligvis) åpen kirke. Derfra vandrer vi 
tilbake til Skiathos by, en tur på vel tre til fire timer. Gjennom grønne pinjer og løvskog, via 
et kloster, Evangelistria. Her tilbringer vi litt tid. Lunsj inntar vi underveis. Deretter tilbake til 
byen. Du kan også ta båten tilbake igjen. Da inntar vi en piknik på stranda Lalaria, en 
viden kjent strand.  

Dag 13 - mandag 24. april: 
Dagen til egen disposisjon. Om kvelden viser vi vei til Taverna Akrogiallis, der vi byr på et 
avskjedsmåltid, med som vanlig godt drikke inkludert. 

Dag 14 - tirsdag 25. april: 
Båt til Mantoudi. Derfra umiddelbar bussavgang, som er reservert kun for oss, til 
Monastiraki og hotellområdet «vårt» i Athen. 

Du som skal hjem med fly samme dag (25. april):  
Du går av bussen nærmest mulig flyplassen. Vi er med bussen, og sier fra når vi er 
framme ved reservert drosje som tar deg til flyplassen. Klokka er da ca. 17. Du betaler selv 
drosjen. Fra Athen har du egen flybillett. Du får kr 420,- i fradrag i turprisen, hvis du ikke 
blir med på Athen-arrangementet. 

Du som blir med på Athen-programmet med overnatting fra 25. til 26. eller kanskje 
også 27. eller 28. april (fleksibelt): 
De fleste av oss, har vi erfart, blir med oss til Athen by for et «fyldig program». Fyldig i den 
grad man kan gjøre det fyldig, i løpet av en dag eller to.  

Overnatting i Athen:  
Du må selv forhåndsbestille og betale for hotell i området, som for oss er i 
Akropolis/Monastiraki/Plaka. Vi kjenner best til, og anbefaler gjerne følgende hotell: 

• Hotel Metropolis                               

• Hotel Adrian                

• Hotel Plaka 
 

Alle hotellene ligger nær hverandre. Metropolis er det rimeligste stedet, Hotel Adrian det 
koseligste. Hotel Plaka er nok det beste hotellet slik vi ser det, men mange mennesker. 
Klikk deg gjerne inn på booking.com eller ta direkte kontakt med hotellet du søker.    

Vi har Hotel Plaka som «base». De nevnte hotellene er pr. 15. november 2022 priset fra kr 
738,- (Metropolis der de billigste rommene er veldig små) Adrian fra 1196,- og Plaka fra 
1647 pr. natt. Prisene blir som oftest ikke lavere.  

https://www.booking.com/index.html?aid=375651&label=msn-tbV9wDQpKKPWwvTOlG_Upg-16816573152:tikwd-16732498020:loc-139:neo:mte:dec:qsbooking%20no&utm_campaign=Booking%20Name&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_term=tbV9wDQpKKPWwvTOlG_Upg&msclkid=4c29bf484b891a9ac476df5823f79253
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Kveldsmåltid tirsdag 25. april 
Du blir hentet kl. 19 hvis du bor på Hotel Metropolis eller på Hotel Adrian, og 5 minutter 
senere på Hotel Plaka, som er «basen» vår. Hvis du bor et annet sted enn disse, må du 
selv sørge for å være på Hotel Plaka til rett tid. Vi drar med en gang, og det tar oss 10 – 15 
minutter å komme dit vi skal, til en av de mange hyggelige tavernaene i området Psiri. Vi 
er fortsatt like i nærheten av Monastiraki, i et område som de siste årene har utviklet seg til 
å bli et av de mest ettertraktede og kuleste stedene i Athen å være på kveldstid. Med 
tavernaer, barer og musikktavernaer. I det hele tatt, mye gøy og mye liv!  

Se:   Athens, Greece Survival Guide (athensguide.com)  

Tavernaen «vår» byr på et gresk måltid med noen mezes (småretter) og et hovedmåltid. 
Det er så mye vin du måtte ønske. Hvis du foretrekker noe annet enn vin kan du få en øl 
eller mineralvann i stedet for, men da begrenset til en øl eller et mineralvann. Påfølgende 
må kjøpes. Og du får i så fall ikke vin 

Der er gresk sang og levende musikk, og gjerne noen som danser. Gresk selvsagt. Ingen 
opptreden, men noen impulsivt. Kanskje avslutter vi kvelden sammen. Hvis du vil tidligere 
tilbake til hotellet, så vil du bli vist veien. 

Onsdag 26. april 
Det er frokost på hotellet. Deretter går vi samlet til Akropolis, med avgang kl. 10.30 fra 
Hotel Plaka. Du betaler selv inngangs-billetten, som er ca. € 22 (ca. kr 240). I 2021 og 
2022 fikk man honnørbillett halv pris når du er mer enn 65 år. Ta med legitima-sjon. 
Dersom du blir med inn, får du en omvisning med norsk eller engelsk talende guide. Selve 
omvisningen på Akropolis er inkludert, og tar ca. to timer. Deretter er det lunsj tid. Hvis du 
vil, bli gjerne med oss. Vi har funnet vår favoritt taverna i området, beliggende ved foten av 
Akropolis toppen. Der er mye snadder! Lunsjen er ikke inkludert. Etter lunsjen tar vi det 
med ro på hotellet, eller vi rusler litt omkring i byen. Eller vi går på loppemarked, eller vi tar 
en «hop on hop off» buss. Alle alternativer er like i nærheten. Noen skal kanskje reise 
hjem denne dagen.  

Reiseforslag onsdag 26/4. Norwegian har avgang kl. 15.25. Direkte fly til Oslo. Prisen pr 
15. november ’22 er fra kr 985,-. 

Det går Metro/undergrunn fra Monastiraki ca. 200 – 400 meter fra hotellene, hver halv time 
til flyplassen. Pass på riktig retning. Blir vi mange nok, med avgang på samme fly, skaffer 
Frode en felles buss for oss.  

Reiseforslag torsdag 27/4: Flyr kl. 12.45. Direktefly til Oslo. Prisen pr. 15. november ’22 
fra kr 649,-. Eller Greske Aegean kl. 16.35 (en mellomlanding) pris fra kr 1376,- 

Reiseforslag fredag 28/4. Greske Aegean kl. 07.50. Direktefly til Oslo. Pris fra kr 762,- (pr 
15. november ’22). 

Det er vanligvis ikke nødvendig å bestille flybilletten hjem allerede nå, det er imidlertid 
utreisen! Prisene hjem i april/mai forandrer seg vanligvis lite utover vinteren.  

Vi kan foreslå følgende gjøremål i Athen. 

Vi kan samlet begi oss på en liten runde bort til den gamle bodelen av bydelen Plaka, som 
trolig få kjenner. Bare kort gåavstand og bort fra vrimmelen av mennesker. Vips så er vi i 
et gammelt, velpleiet boområde med hus fra åttitallet, med noen småbutikker, flere 
tavernaer og et kloster.  

https://www.athensguide.com/
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Vi viser hvor loppemarkedet er, det er like ved er, og tar de som fortsatt henger med til en 
flott shoppinggate i retning Syntagma. Der er Parlamentet, hvor alle demonstrasjonene 
som vi støtt og stadig har sett på TV finner sted. Underveis dit passerer vi Mitropolis 
kirken, kirken der «fiffen» i Hellas, tidligere konger og presidenter og ministre, gjerne giftet 
seg. Bisettelser av tidligere konger og presidenter foregikk som regel herfra. Dette gjøres 
fortsatt, for presidenter.  

Kanskje vil du noe annet enn «bare» shopping? Fiske- og kjøttmarkedet er både berømt 
og beryktet fra lang tid tilbake, og er en eksotisk opplevelse. Med bl.a. et rikt utvalg av fisk 
som du sannsynligvis aldri tidligere har sett. Der selgere høylytt roper ut sine tilbud. 
Riktignok har det blitt mer «strøkent» der de siste årene. EU får ta skylda for det, men 
uansett, det er fortsatt en eksotisk opplevelse. Frode tar dere dit, men bare på forespørsel. 
Eller du kan ta en «hop on hop off» sightseeing buss, også fra Monastiraki, som er like 
ved. 

Fleksibelt opplegg: 
Opplegget vårt er fleksibelt, og du kan også gjerne bli lenger på Skiathos om du ønsker 
det, eller i Athen. Velger du å reise via Athen: ta morgenbåt til Mantoudi, og deretter 
rutebuss til Athen. Vi hjelper deg med informasjon når vi er på Skiathos! Det går også fly til 
Athen tre ganger i uken, se www.Olympicair.com   

Du kan selv etterbestille på bostedet ditt på Skiathos, eller be Nana eller Frode hjelpe deg. 
Du kan også sende en epost til oss: frode@lilleput.no 

Tilleggsnetter betaler du selv direkte til hotellet. Prisene er slik du kan se dem på for 
eksempel www.booking.com  Dersom du blir lenger, må du si fra til oss slik at vi vet at du 
ikke kommer med båten den 26. april. 

 

Hoteller vi benytter på turen, alle med frokost inkludert: 
Skopelos:  Studio Apartment Antonios 12/4 – 18/4 

Alonnisos: Hotel Liadromia   18/4 – 21/4  

Skiathos: Studio Ritsa     21/4 – 25/4 

Eller Hotel Akti     21/4 – 25/4 

Eller Hotel Meltemi     21/4 – 25/4 

Athen: Fritt valg av bosted    fra 25/4 til når du vil 

 

http://www.olympicair.com/
mailto:frode@lilleput.no
http://www.booking.com/

