
Rejseinformation  
 

Pris i dobbeltvær. m/skrå havuds.: Kr. 5.975 
Enkeltværelsestillæg m/ havudsigt: Kr.   1.500 
Enkeltværelsestillæg  uden havuds. Kr.   1.300 
Rabat på 3. person i dbl (opredning) kr. -    500 
 
Prisen inkluderer 

Gratis parkering i Billund Lufthavn, egen skranke i Billund, 
samlet seating i fly, flyrejse t/r, måltid ombord på flyet t/r, 
20 kg bagage + 5 kg håndbagage, bustransport lufthavn-
hotel t/r, hotelophold med ”All. Inkl.” i værelser med bal-
kon og skrå havudsigt, de 3 anførte udflugter som beskre-
vet, bidrag til rejsegarantifond.  På rejsemålet benyttes 
Primo Tours dygtige danske rejseledere  
Ikke inkluderet: 
Græsk miljøskat som er 3/4 € pr. rum pr/ nat. Skatten 
betales direkte til hotellet ved ankomst. 
 

Mulighed for tilkøb: 
Afbestillingsforsikring:    kr.    249,- 
(Skal bestilles ved tilmelding og betales sammen med de-
positum på kr. 2.000,-) 
Års rejseforsikring (Gouda) fra   kr.    306,- 

 
Akrathos Beach Hotel 4**** m/all inklusive 
Rolig og med god beliggenhed med udsigt til havet, direk-
te ved egen sandstrand. Gangbro over strandvejen. Flere 
blokke omkranset af granatæble- og oliventræer. På ho-
tellet er der pool og mange faciliteter, flere barer, restau-
rant, velassorteret minimarked. Flotte og elegante dob-
beltværelser med balkon/terrasse med bord og stole, 
bad/toilet, telefon, TV, hårtørrer, aircondition, elkedel og 
lille køleskab. Gratis WI-Fi (svingende kvalitet) 
Håndklædeservice strand/pool. (7 €/uge og dep. 10 €). På 
hotellets område kører 2 golfbiler, der gratis kan bestilles. 
Opholdet er med All inkl. 

Hotel Mega Ammos 

I.C. Christensens Alle 1 · 6950 Ringkøbing 

info@primotours.dk · Tel.: 8818 4618 
Rejsegarantifonden: 2187 

Kloster på Athos 

Akrathos Beach Hotel 

Akrathos Beach Hotel 

Værelse 

arrangerer denne rejse for  

Vorbasse Seniorer 

Halkidiki Athos halvøen   
19.09.– 26.09. 2022 

Sidste tilmelding 10. maj 2022 
(dog efter ”først til mølle”) 

Tilmelding til Birgit Pøl Nielsen 

Tlf.:  40796099 
Mail:  birgitpoel@gmail.com 

 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Hejnsvig og Stenderup Krogager 

Kr. . 5.975,- 
Inkl. 3 udflugter  

og ”All inkl.” 

Det ukendte og fascinerende Halkidiki 

Præsentation af rejsen 07. apr. 2022 kl. 14:00 på Petersmindecentret, Hejnsvig 



Halkidiki.  
Halkidiki er beliggende i det nordlige Grækenland øst for Thassaloniki, og er 
en smuk halvø med tilhørende 3 halvøer også kaldet ”De Tre Fingre”, Kassan-
dra, Sithonia og Athos. I bor ved den tredje finger, Athos, ved byen Ou-
ranoupolis i et smukt grønt, kuperet område omkranset af pinjeskov og oli-
ventræer. Kun få km fra den ortodokse munkeorden på Mount Athos. Kystlin-
jen ved Halkidiki er ca. 550 km og her finder man idylliske bugter med krystal-
klart vand og uberørte fine sandstrande. Her findes hyggelige landsbyer med 
autentisk græsk stemning og mange flotte udsigtspunkter over havet og det 
kuperede terræn. Gede- og fårehyrder med deres dyr er ikke et sjældent syn 
på disse kanter. Halkidiki er lig med rig kulturarv, mageløs natur og vidunder-
lig gastronomi – og den venlige og imødekommende lokalbefolkning slår 
gæstfrit dørene op og lader gerne deres gæster få del i alt, hvad området har 
at byde på. 
 

Afrejsedag: mandag 19.09. 2022 fra Billund. 
Hvis behov, er der mulighed for gratis parkering i Billund Lufthavn. 
 I Billund er der egen VIP indtjekningsskranke reserveret kun til jeres gruppe 
Ingen stress. 
Vi flyver fra Billund til Thessaloniki, hvor de danske rejseledere fra Primo 
Tours møder os og følger med  på bussen til hotellet. (Ca. 2 timers kørsel)  
Der vil blive afholdt et velkomstmøde dagen efter ankomst, hvor ugens pro-
gram bliver præsenteret. 
 
Rejsen byder på 3 skønne udflugter, der giver et godt og varieret indtryk af 
den smukke ø. De øvrige dage  vil der være god mulighed for at nyde de hyg-
gelige omgivelser ved hotellet eller opleve andet spændende alt efter energi 
og ønsker. 
I skal bo ved kysten på det 4**** Akrathos Hotel med All Incl. 
 
Udflugt 1. Oplev nærområdet. 1/2 dag  
På denne introduktionstur lærer vi nabobyen Ouranoupolis og nærområdet at 
kende. Vi kommer til at slentre rundt i byen, der ligger få km fra hotellet. På 
turen kommer vi også op på nordkysten til byen  Nea Roda. Her ser vi en kort 
3D film., hvor I på bare 20 minutter får en masse imponerende viden om Mt. 
Athos – Det Hellige Bjerg og det græske ocean. Undervejs får vi en forfrisk-
ning. Turen er dels med bus og  dels til fods. Tilbage på hotellet til spisetid. 

Rejseplan & Udflugter 
 

Udflugt 2. Imponerende Halkidiki. 1/1 dag inkl. frokost. 
Halkidiki er fuld af overraskelser. Filosoffen Aristoteles er født her, og første 
stop er Aristoteles’ historiske park. Hans filosofi har haft en stor indflydelse på 
enhver form for viden i vesten og det fortsætter med at være emne for filosofi-
ske diskussioner den dag i dag. 
Næste stop er  bjergbyen Arnea,  som 
kombinerer Halkidikis tradtionelle 
fortid med dets levende nutid. I 1821 
var det én af 42 byer, der blev 
brændt ned til grunden af Baram 
Pasa. Vi har flere spændende stop, og 
undervejs får vi en god frokost. 

 
Udflugt 3. Mount Athos bådtur 1/2 dag 
Mount Athos, også kaldet Mt. Athos (Det Hellige Bjerg), er et 2033 meter højt 
bjerg tæt på den sydlige spids af halvøen, som har haft selvstyre i over 1000 år. 
Stedet er kendt for sine forhistoriske klostre, hvor de første blev opført tilbage 
i 963. Kvinder har ikke adgang til  munkenes territorie. Mænd, som ønsker at 
besøge Athos, skal ansøge om tilladelse op til 6 måneder før, og må højst besø-
ge Athos i fire dage. Dagligt bliver der givet op til 120 tilladelser til græske 
mænd og 10 til udlændinge. Den dag i dag bor der stadig 1.700 munke under 
strikse regler på Det Hellige Bjerg, og ingen kvinder er nogensinde blevet tilladt 
adgang hertil. 
Bådturen starter fra Ouranoupolis havn. Fra båden vil det være muligt at se det 
mystiske og mirakuløse sted, som gennem århundreder har været center for 
den ortodokse kirke. Under turen vil du høre mere om historien om Mount 
Athos og få mulighed for at se og tage billeder af 9 klostre. En helt uforglem-
melig oplevelse, hvor du kommer tæt på dette eventyrland. 
 
Primo Tours arrangerer andre udflugter, hvor I kan tilmelde  jer, når I er på 
Halkidiki.  
 
Husk : 

 Ved tilmelding, at oplyse jeres navn, som det står i passet,  telefon nr., 
adresse og e-mail. 

 Det blå EU sygesikringskort og tjek jeres rejseforsikring 

 Kontaktperson hos Primo Tours på denne rejse er : 
 Olav Hollenvad. +45 3015 3638. Mail: oh@primotours.dk 


