
Oplevelsesrejse 
til Tolo, Peloponnes

Afrejse fra Billund den 1. - 8. september 2023

ÆldreSagen Midt- og Vestjylland

Oplev to af de mest  
hyggelige, smukke øer!
Vi sejler fra havnen i Tolo og sætter 
kurs mod en af Grækenlands hygge-
ligste små-øer; Hydra. Her er al motor 
trafik forbudt, så alt ånder fred og 
idyl. Gå på opdagelse i de små hyg-
gelige gader eller nyd en frokost på 
en lokal taverna. Efter lidt tid på havet 
igen lægger vi ind til endnu en perle, 
nemlig øen Spetses. Her kan I tage en 
dukkert i det krystalklare vand eller 
besøge øens hyggelige museum.

Pris kr. 285   

Nafplio, Epidaurus og Mycenae
Vi starter ved Epidavrous antikke 
teater, hvor mere end 17.000 men-
nesker hvert år bliver underholdt. På 
scenen vækker skuespillere det gamle 
Grækenlands tragedier og komedier 
til live – akustikken og stemningen er 
fantastisk. Herefter fortsætter vi til 
den sagnomspundne by, Mycenae. 
Kongen Agamemnon, der regerede 
området, er kendt som herren bag  
krigen mod Troja. Området var på 
dette tidspunkt det stærkeste i hele 
landet. Sidste stop gør vi i det moderne 
Grækenlands første hovedstad, der 
var metropol fra 1828-1833. Nafplio  
er kendt som Grækenlands mest  
romantiske by - glæd dig til en smuk 
tur gennem de hyggelige gader, et 
stop ved det flotte torv og den store 
borg. Her levede den græske revo-
lutions leder, Theodoros Kolokotroni, 
sine sidste dage. En dag fuld af 
højdepunkter!

Pris kr. 415 

Oplev Athen
Athen er en af Europas mest spæn-
dende hovedstæder. Glæd jer til en 
by, der byder på en fantastisk historie 
– ja, kort sagt er det bare en oplevel-
se, man ikke må gå glip af! I Athen-by 
gør vi et foto-stop ved Panathinaiko-
stadionet, hvor de første moderne 
olympiske lege fandt sted tilbage i 
1896. Vi fortsætter forbi Zeus’ tempel 
og Zappeion. Når vi ankommer til 
Athen, kører vi gennem den livlige by 
og får et indblik i, hvordan den mor-
derne, græske kultur spiller sammen 
med unikke, antikke templer og kon-
struktioner. Vi kører bl.a. forbi byens 
triologi – universitetet, biblioteket og 
akademiet. Vi skal selvfølgeligelig 
også besøge hovedattraktionen 
Akropolis, der er uden tvivl kronen på 
værket. I Athen bliver der mulighed 
for at nyde byens charme på egen 
hånd og nyde en god græsk frokost. 
I kan også vælge at tage med Bravo 
Tours’ dansktalende rejseleder op 
til Akropolis og høre meget mere om 
dens imponerende historie. Vi forsætter 
også ned til det nye Akropolis museum, 
hvor de udstiller mange af de op-
rindelige skulpturer og fortidslevn. 
Dagen er fyldt med imponerende syn 
og oplevelser tæt på den græske kultur!

Pris kr. 515 

Udflugter



Hotel Aris  
Direkte på den skønne og hyggelige 
strandstrand i Tolo, ligger hotel Aris.  
Hotellet er drevet af familien Bikakis, der 
sætter en ære i at drive hotellet med stor 
gæstfrihed og god service. Med belig-
genheden direkte til den fantastiske 
strand, har du en vidunderlig udsigt fra 
den store udendørs terrasse, der er en  
del af hotellets restaurant- og barområde. 
Det er meget svært ikke at nyde livet, når 
du sidder på terrassen og kigger ud over 
den smukke bugt og livet på stranden.

I hotellets restaurant serveres alle tre  
hovedmåltider. Her ligger de vægt på 
god, autentisk mad inspireret af lokale tra-
ditioner fra området og familien. Udvalget 
til frokost og aften er derfor hovedsageligt 
græske retter og specialiteter.

Prisen inkluderer
 → Fly Billund t/r 

 → Bus med opsamling t/r Billund

 → Ophold på Hotel Aris

 → All Inclusive 

 → Transfer til og fra hotellet 

 → Dansktalende 
rejselederservice 

 → 1 stk bagage + 1 stk  
håndbagage 

 → Turhjælper fra Ældre Sagen

Mulige tilkøb, pris pr. pers.
 → Afbestillingsforsikring: kr. 349 

 → Rejseforsikring: kr. 399

 → Mad ombord på flyet  
kr. 200 kr. t/r

Pris for ophold
Pris pr. person. i delt dobbelt-
værelse med balkon/terrasse 
og All inclusive  

kr. 5.999
Tillæg for eneværelse 
pr. person kr. 2.400

Tillæg på kr. 25,- i eksp. gebyr 
til Ældre Sagen

Rejsen udbydes efter først til mølle.

Tilmelding
Tilmelding og information direkte 
til lokalafdeling eller til 

Finn Rud Nielsen

Tlf.: 25 72 32 33  
Mail: finn.rud.aulum@gmail.com 

Sidste frist  
for tilmelding

15. maj 2023


