SVENSKA ATHENINSTITUTETS VÄNNER TILL

Kykladernas pärlor
SANTORINI – PAROS – DELOS
Res till bronsålderskulturens Akrotiri, se Despotikós viktiga
utgrävningar, Antiparos kalkstensgrotta, Paros marmorbrott och
Apollons ö Delos! Saltstänkt historia & kultur på solens öar.
Följ med Jenny Wallensten och Arto Penttinen från Atheninstitutet på en resa till Kykladernas
pärlor! Blandat med sol och bad får vi se unika utgrävningar och historiska skatter som bronsåldersbosättningen Akrotiri på Santorini, de berömda marmorbrotten på Paros, Antiparos grotta och en
fascinerande arkaisk kultplats på mer okända Despotikó. Resan avrundas på Mykonos med besök i
den magnifika Ekatontapyliani-katedralen samt båttur ut till Apollons födelseplats på ön Delos, om
Aeolus, de fyra vindarnas gud, är välvilligt inställd.
Under en härlig septembervecka, när landet oftast visar upp sig från sin allra finaste sida, undersöker
vi den evigt grekiska sinnebilden av blått hav och vitkalkade hus i Kykladernas högtstående kultur
och sparsmakade natur. Exkursioner och trevliga måltider i sällskap av likasinnade. Vi bor på tre
olika mellanklasshotell med trevliga lägen på Santorini, Paros och Mykonos.
PLANERAT DAGSPROGRAM
Dag 1. Stockholm – Santorini
Med direktflyg tar vi oss till Santorini där en bronsålderskoloni med
förfinad kultur blomstrade. Här möter vi Arto som kommer att ta hand
om oss under de två första dagarnas program.
Efter en kort busstransport checkar vi in för två nätter på hotell Porto
Perissa, typiskt grekiskt vitkalkat med blåa detaljer och en liten pool,
beläget knappt hundra meter från den grovkorniga svarta sandstranden.
Dag 2. Bronsåldersön Santorini
Vulkanön Santorini med den väldiga kollapsade kalderan, rymmer såväl
myt som historia. Fantastiska teorier om sambandet mellan det våldsamma utbrottet på Santorini
och den minoiska civilisationens sammanbrott för 3.500 år sedan, har länge sysselsatt både
arkeologer och amatörforskare. Lava, sand och jord har skapat bruna, röda och svarta lager som ger
Santorinis stränder en unik färgskala. Vitkalkade hus och kyrkor med blåmålade kupoler
kompletterar bilden.
Dagen inleds med det omfattande utgrävningsområdet på Akrotiri, som
har avslöjat häpnadsväckande fynd. Under åtta år har det varit stängt
för besökare men öppnade åter våren 2012. Här begravdes en hel
minoisk stad vid ett vulkanutbrott och utgrävningarna visade att man

prydde sina väggar med vackra fresker och bodde i tre våningar höga hus. Vi fortsätter till det
förhistoriska museet med vissa av fynden från Akrotiri innan vi återvänder till hotellet med kvällen
på egen hand.
Dag 3. Santorini – Paros - Ekatontapyliani
Vi möter idag Jenny under vidarefärden med färja på förmiddagen, ca 1,5
timmes resa, till vackra Paros för att njuta av öns stränder och historiens
skatter. På Paros bor vi tre nätter på mellanklasshotell High Mill med pool
och nära hav eller på grannhotellet Bella Vista med tillgång till frukost och
faciliteter på High Mill. Vi inleder vistelsen med att besöka det
Arkeologiska museet i Parikia för att sedan checka in på hotellet och äta en
gemensam lunch här. Därefter promenerar vi för att njuta av stadsmiljöer
och den fascinerande Ekatontapylianikatedralen. Denna magnifika katedral
lät kejsar Konstantin den stores moder Helena bygga i åminnelse av att
hon, i Jerusalem, funnit det sanna korset. Kvällen till eget bruk.
Dag 4. Antiparos och utgrävningarna på Despotikó
Vi tar en tidig start för att resa över till Antiparos och vidare med de små båtarna, kaïkis, över det
smala sundet mellan Antiparos och Despotikó. Här tas vi emot av utgrävningsledaren som visar oss
utgrävningarna och det rekonstruerade Apollontemplet.
Även om dagens Despotikó är obebott så tyder fynd från
bronsålder, klassisk tid och hellenistisk era, på att ön belägen mitt
i Kykladerna, en gång var en mycket viktig plats i synnerhet som
maritim handelspost. Här grävde man under 2015 fram en arkaisk
helgedom förärad Apollon, med föremål från kulturer på
fastlandet Grekland, Mellanöstern och norra Afrika.
Naturen på Despotikó och södra Antiparos är klassad som
NATURA 2000 på grund av det öde läget och frånvaron av betande djur. Munksälen har ett av sina
fåtaliga kvarvarande residens i Medelhavet här och stora områden täcks av de låga
vegetationstyperna frygana och garrigue.
På Antiparos skall vi se den imponerande kalkstensgrottan som Greklands förste kung Otto I
besökte 1840. Invånarna kände naturligtvis till grottan långt innan markisen de Nouadel, fransk
ambassadör i Konstantinopel, ”upptäckte” den imponerande entrén, 20 meter bred och 8 meter hög,
som kröns av en 45 miljoner år gammal stalagmit. Den tidigaste besökaren till grottan anses annars
den antike, lyriske poeten Archilochos från Paros ha varit. Han levde 728 – 650 f Kr. Man kan kliva
ned de drygt fyrahundra trappstegen ned i grottans
djup som håller ca 15 grader under sommaren.
Glimmande stalagmiter och stalagtiter är fortfarande
en spektakulär syn trots den vandalisering som de
ryska ockupanterna ägnade sig åt under 1770-talets
mitt. Idag återfinns nämligen många av de mest
imponerande stalagtiterna på Eremitaget i Sankt
Petersburg.
De kykladiska öarnas vinproduktion har varit känd
sedan 3.000 f Kr. Idag är Santorinis viner mest kända
här i Sverige men i fordom var det Paros och Despotikós viner som hyllades. I skydd mot den hårda
nordanvinden odlas druvorna assyrtikó, malvasia och malagousia, vilka skapar fina och

karaktärsstarka vita viner. Spännande okända druvor som sedan blandas med mandilaria-druvan för
att göra fina lätta röda viner. På Paros finns möjligheter att provsmaka vinerna för den som önskar.
Kvällen till eget bruk.
Dag 5. Paros antika marmorbrott
Idag har vi en dag i lite lägre tempo med besök på de antika marmorbrotten
Marathi som får inleda dagen. Eftersom marmorn på Paros hade en helt unik
mjukhet och ljusgenomsläpplighet har den varit eftersökt som den allra främsta
genom alla tider. Statyer som Venus av Milo och Hermes skulpterades av
marmor från Paros och under en promenad ser vi det antika området samt ett
franskt gruvföretags gamla byggnader. Här bröt man marmorn som användes
för att skapa Napoleons gravmonument vid Invaliddomen 1844. Ett andra brott
som dateras till det tredje århundradet före Kristi födelse har reliefer av grekiska
gudar vid entrén. Uppskattningsvis arbetade 150.000 slavar här. Vi äter en
gemensam lunch på hotellet och resterande del av eftermiddag och kväll är till
eget bruk, kanske lockar stranden?
Dag 6. Paros – Mykonos
Vi tar förmiddagsfärjan från Paros till Mykonos, ca 2 timmars resa, för att inleda med museet. På
Mykonos gör vi en promenad i den pittoreska staden med sina karaktäristiska väderkvarnar, de
många kyrkorna och ett besök i Alefkándra, även
kallad Lilla Venedig. Vi njuter av staden, stranden och
det intressanta museet i Mykonos stad. Vårt boende
är mellanklasshotellet Alkistis belägen vid den gyllene
stranden Agios Stefanos och nära busshållplats för de
frekventa lokalbussarna in till Mykonos stad.
Dag 7. Delos
Under en förmiddagstur med båt (väderberoende) upptäcker vi Delos – ljusets gud Apollons heliga
ö, fylld av mytologiska spår och arkeologiska lämningar. Ön är liten och ofruktbar men har haft en
stor betydelse som kultort. Endast 5 km lång och 1,3 km bred var den så betydelsefull att de andra
öarna namngavs som Kykladerna eftersom de låg i en ring (kyklos) runt den heliga ön. I förgrekisk
tid dyrkades sannolikt en gudinna förknippad med
födelsemyter och omnämnd i Odysséen. Under arkaisk
tid hölls stora fester till Apollos ära. Senare kom Delos
att bli en välmående handelsplats, där grekiska,
orientaliska och italienska köpmän bosatte sig. Ön var
tillika Atenska sjöförbundets skattkammare under 400talet f.Kr. Omfattande lämningar finns på ön; från den
arkaiska tiden finns den berömda lejonterrassen, som är
unik för Grekland. De rikaste lämningarna är från
hellenistisk tid med bland annat de bäst bevarade
exemplen på hellenistisk bostadsarkitektur, rikt smyckad
med mosaiker, väggmålningar och skulpturer. Retur
under eftermiddagen.
Dag 8. Mykonos – Stockholm
Vi flyger med direktflyg från Mykonos till Stockholm under eftermiddagen.

RESFAKTA
Datum: 16 – 23 september.

Pris per person del i dubbelrum: 15.990:-.
Enkelrumstillägg: 2.490:-

I priset ingår direktflyg Stockholm – Santorini med charterflyg inklusive lunch ombord, Mykonos –
Stockholm med SAS utan måltid, transporter, visningar och entréer omnämnda i programmet,
mellanklassboenden med frukost, halvpension i form av luncher eller middagar från dag 1 till 7,
kunnigt ciceronskap, skatt.
God vigör krävs inför stadspromenader på ojämnt underlag.
Priset är baserat på de flygavgifter och skatter som gällde 1 mars 2017. Vi reserverar oss för pris- och
programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till gällande reselag. Ditt namn i resedokumenten skall
överensstämma med det pass som du använder för resan. För resans genomförande erfordras 25 deltagare.
Resevillkor enligt FAVORITRESORs hemsida www.favoritresor.se
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