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Teknisk reiseopplegg – 14, 15 eller 16 dager  

inkludert reisedagene. 
 

Pris for hele arrangementet er kr 11. 750,- 

Avreise 12. april 2023, hjemreisen er fleksibel 25. 26. 27. eller 28. april. 

Vi har valgt å legge opp denne reisen med Athen som utgangspunkt. Dette av 
hensyn til de som vil kombinere Lilleput-reisen med andre gjøremål i Hellas, eller 
som har andre steder enn Oslo som utgangspunkt, eller som vil reise dagen(e) i 
forveien, eller vil bli lenger. 

Lilleput legger derfor opp selve landarrangementet fra og med ankomst Athen 
flyplass, som en pakketur. Flybilletter til Athen og tilbake til Norge bestiller og betaler 
du selv! Landarrangementet finner du under avsnittet Reiseopplegg og program 

Hvordan bestille en reise 

Du forhåndsbestiller først selve landarrangementet, som inkl. all transport innen 
Hellas, hotell, måltider og mye mer (spesifisert under Reiseopplegg og program)  

Bestill eller send spørsmål med e-post til: frode@lilleput.no  Og dersom du vil ha 
andre bosteder enn basisprisen inkluderer, opplys hvilke bosteder du vil ha, samt 
kategori som er værelse med utsikt, to roms for to personer, juniorsuite el. l. 

Når du har fått bekreftet landarrangementet bestiller du flyreisen fra Oslo til Athen og 
hjem igjen. Dersom noe går galt med bestilling av flyreisen, kan du fritt avbestille 
landarrangementet, uten kostnad, senest to dager fra du har reservert plassene hos 
Lilleput. Gi oss innen samme tidsfrist beskjed dersom du opprettholder bestilling av 
arrangementet. Deretter vil vi be deg betale et depositum med kr 1 000 pr. person 
innen to dager, til Lilleput Reiser, med konto 9015 05 20001. 

12. april har SAS avreise fra Oslo kl. 06.00 direkte til Athen, og lander kl. 10.45 
lokal tid i Athen. Flyprisen som SAS oppga pr. 23/11 priser var fra kr 599,-. Plus Pro 
fra kr 1 499,-. OBS! Prisen gikk 7/12 opp til 799,-. Noen Lilleput’er gjorde vel sitt til at 
bestillinger tok seg opp. 

Ved utgangen (ut fra) bagasjehallen i Athen står reiseleder Frode og venter med et 
Lilleput skilt. Han står tvers over utgangen (ut fra bagasjehallen), ved motsatt vegg. 
Etter at alle Lilleput’ene er samlet, tar vi med oss bagasjen til ventende buss merket 
Lilleput Reiser (parkerings-plassen for bussen er på kortsiden av terminalen, til høyre 
når du kommer ut i friluft). 

Dersom du ikke ankommer Athen med nevnte fly, så fortell oss dette i god tid før vi 
reiser fra hjemme. Møt i så fall fram i god tid og absolutt senest kl. 11.15. Meld fra om 
dette til frode@lilleput.no før vi reiser hjemmefra. 

Frode’s telefon i Hellas er: 0047 9015 1726    

Opphold og reisene rundt til de forskjellige øyene er slik som beskrevet i 
«Reiseopplegg og program».  
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Vær oppmerksom på at du selv må bestille og betale dine flybilletter Norge-Athen-
Norge 

Viktigst er å gjøre dette for utreisen 12. april.  Hjemreisen er det masse muligheter, 
men vi kan jo nevne noen: 

Hjemreise (pr. 23/11): 

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

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). 

Du reiser både til og fra Athen når du selv vil. Normalt sett er det god tid å vente med 
å bestille hjemreisebillett. Der er det masse alternativer. Du selv avgjør dette. 

Prisene som er oppgitt ovenfor er priser oppført på nettet pr. 15. november 2022, og 
tas med forbehold.  Lilleput råder ikke over disse prisene. Vi vet at flyselskapene er 
snare å øke prisene sine, som jo skjedde med SAS med utreisen 12.april. Dersom 
flere Lilleput’er bestiller over kort varlighet (utreisen) kan prisene fyke i været. Det 
skjer som oftest veldig fort. Vi ser svært sjelden, om noen ganger at rutefly-selskaper 
reduserer prisene sine jo nærmere avreisedag man kommer, i motsetning til charter 
der prisene ofte går i bratt bane nedover jo nærmere avgang man kommer. 

Depositum og avbestilling: 

Depositum på kr 1 000,- pr. person må betales innen to dager fra bekreftet bestilling. 
I motsatt fall blir bestillingen automatisk strøket. 

Billett/voucher sendes deg senest fire uker før avreisen. 

Restbeløpet skal betales uoppfordret senest 20. mars 

Konto for Lilleput Reiser AS: 9015 05 20001. 

Avbestilling: 

Dersom du avbestiller før 12. mars taper du hele depositumet på kr 1 000,-.   

Avbestilling 12. mars eller senere: Ingen refusjon. 

Klimaet i Hellas på denne tiden vi reiser er som gode tidlig sommerdager i 
Norge. Temperaturer dagtid er stort sett 19 – 22 grader. Noen ganger, men ikke 
så ofte over 22 eller under 20. Nettene kan fortsatt være kjølige. 
Vanntemperaturen i april ligger på 17-18 grader, senest i perioden passerer den 
kanskje 20 grader. Allerede 20. april står solen høyere på himmelen enn den 
gjør «hjemme på bjerget», og varmer veldig godt. 

 

Pris for arrangementet er kr 11 750,- pr. person, som er basispris. 

Tillegg for å ha et dobbeltrom alene er kr 4 250,-. På alle bostedene må du selv 
betale en hotellskatt før avreisen, varierende mellom 0.50 og € 2,50 pr rom pr. natt. 
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Basispris er Antonios på Skopelos med ett-roms studio uten utsikt, men med 
balkong/ terrasse. Videre Liadromia på Alonissos uten utsikt, og Ritsa på Skiathos 
alle typer rom. 

Tillegg pr. rom på Skopelos for hele perioden du er på Skopelos: (for 6 netter) 

Ett-roms studio med panorama havutsikt kr 600,-.  

Liten to-roms leilighet med «halv panorama» havutsikt kr. 600,- (kun en leilighet)  

To-roms leilighet for to personer med panorama havutsikt kr 1 200,-. 

Større to-roms leilighet for to personer med panorama havutsikt kr 1 400,-. 

Fradrag: 

Hvis tre eller fire personer i den store leiligheten med to soverom med kjøkken i det 
ene av dem, gis det fradrag med kr 600,- p.p. Denne leiligheten har en stor terrasse 
og den flotteste utsikten. 

 

Tillegg pr rom på Hotel Liadromia for hele perioden du er på Alonnisos: 3 netter 

Hotel Liadromia: Havutsikt kr 650,-. 

Nyinnredet, romslig, og elegant ett-roms Junior Suite med havutsikt kr 1 000,-. 

 

Tillegg pr rom på Skiathos for hele perioden du er på Skiathos: 4 netter 

Basispris er  Studio  Ritsa. Et vanlig rom med kjøkkenkrok. For et rom med hems og 
to senger i er det et fradrag på kr 400,-. pr. person utover to personer. 

Hotel Akti: 

Værelse med kjøkkenkrok på topp-planet. Fineste rommet med desidert best utsikt kr 
600,- 

Leilighet på (samme) topplanet (suite) stor terrasse kr 1 000,-  

Studio 2. etg. med fin utsikt kr 400,- 

Hotel Meltemi: 

Med utsikt over båthavna og havet, tillegg kr 1 700,-. Sobert bosted. Elegante rom. 

Veldig behagelige omgivelser. Nesten ved siden av Hotel Akti. 

Meltemi: se f. eks www.booking.com  for å se bilder. 

Lilleput Reiser AS er et aksjeselskap og dette er en pakkereise.  

Lilleput Reiser AS er medlem av Reisegarantifondet, og alle beløp som du betaler til Lilleput 
er med det sikret!  

https://reisegarantifondet.no/ 
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