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RE ISE

Det er mange gode grunner til å reise til Hellas på øyhopping. 
Etter den mest hektiske sommersesongen er temperaturen 
til å leve med, prisene lavere, fremkommeligheten bedre 
og grekerne vennligere.

ØYHOPPING 
FOR 
VOKSNE
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Hellas
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❞H
ellas har mange beun-
drere og fans, og jeg er en 
av dem. I årevis har jeg 
hatt lyst til å reise fra øy 
til øy og ta livet som det 
kommer. I juni gjorde jeg 
det endelig – dro på øy-
hopping utenom sesong!

Stillere
Hvorfor reise når alle andre gjør det hvis du har 
muligheter til å reise når du vil? Du vil ikke an-
gre på det. Alt er mye stillere når du drar i mai 
eller juni måned, eller i september eller oktober 
for den saks skyld.

Det er stillere på flyet, alle ungene og ung-
dommene er på skolen. Det er stillere på fly-
plassen, antallet charterflygninger er begrenset. 
Det er stillere i gatebildet, mange færre mennes-
ker, mopeder og tutende taxier. Det er stillere på 
markedet, og tid til å lete og finne godbitene i 
salgsbodene. Og det er stillere på stranden, det 
er mulig å få seg en solseng i strandkanten uten 
å måtte stå opp når hanen galer.

Hurtigbåter
Enda viktigere er det at heten ikke lammer og 
gjør deg uvel og slapp. Temperaturen på denne 
tiden tilsvarer en god norsk sommer – noe som 
gjør det lettere å fungere og bevege seg rundt. 
Når gradestokken viser 35–40 vil de fleste holde 
seg ved bassengkanten og nyte late dager.

Det fine med å øyloffe er variasjonen i dagene 
og opplevelsene. Du kan selv bestemme hvor 
du vil reise, når og på hvilken måte. 

Begynner du øyhoppingen fra Aten er det 
perfekt å kombinere øylivet med storbyferie. På 
øyene utenfor Aten vil du trolig møte mange 
grekere. Dette er populære ferieøyer for bebo-
erne på fastlandet. På en del av øyene lenger 
ute i havet bor de fastboende ofte ikke på selve 
turiststedene.

Selv reiste jeg fra Bergen til Kreta, og brukte 
det som utgangspunkt. Fra den kretiske hoved-
staden Iraklion går det hver dag et titalls hurtig-
båter og ferger til ulike øyer. Mange av dem har 
en fast kjørerute der de svipper innom de mest 
populære øyene. På den måten kan du enkelt 
legge opp til en reiseplan på egenhånd.

Jeg valgte å ta charterfly fra Bergen til Chania, 
leie bil der og kjøre til hovedstaden Iraklion – et 
par timers kjøretur unna. På den måten får du 
se en del av Kreta også. I havna der er det enkelt 
å finne frem til de ulike båtalternativene, men 
verre med parkering. Det ble til at jeg satte bilen 
utenfor et hotell i nærheten…

Plakater på kaia
På hurtigbåten er det god plass utenom sesong. 
I motsetning til i juli og august slipper du å for-
håndsbestille billetter. På båten er det folk fra 
ulike verdenshjørner, typiske backpackere og 
mange godt voksne. Det er tydelig at seniorgene-
rasjonen har oppdaget denne reisemuligheten.

Hurtigbåten bruker bare to timer til øya 
Santorini, som er det første stoppestedet mitt. 
På kaien vrimler det av grekere med store plaka-
ter og gamle transportbiler. Alle vil sikre seg da-
gens levebrød, og nærmest kidnapper meg idet 
jeg kommer i land. De har en seng å leie ut.

Santorini er spektakulær og majestetisk, en 
perle blant perlene – og veldig lett å «gjøre» 

GAMMEL DAME. 
Gamle greske 

damer er liksom 
så mye eldre 

enn andre gamle 
damer.

Jeg praiet en taxi og ba sjåføren guide 
meg rundt i himmelriket – og gjett om jeg 

ble overrasket.

DU GLEMMER 
DET ALDRI. 
Santorini er et av 
de vakreste og 
mest romantiske 
reisemål i verden.

KYKLADENE. 
Halvveis mellom 
Naxos og Santo-
rini ligger Ios. 
Fiskerne gjør 
klart bruket. 
Gudshusene er 
karakteristisk 
blå og hvit.
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FRA AKROPOLIS. 
Aten og Pireus 

er ofte utgangs-
punktet for 
øyhoppere.

AGHIOS NIKO-
LAOS. Øst på 
Kreta ligger 

Aghios Nikolaos 
som er bygget på 

ruinene av den 
antikke byen Lato 

pros Kamara.

på to dager. Eller du kan være der i en uke, det 
kommer an på hvor lenge du loffer og hvor godt 
du trives. Jeg valgte også her å leie bil, men 
mange nøyer seg med moped eller en firehju-
ling. I løpet av noen timer har du vært hele øya 
rundt, og du kommer ikke utenom å tilbringe 
kvelden i Oia – som sies å ha verdens flotteste 
solnedgang.

Party-øy
Fra Santorini tar jeg hurtigbåt videre til øyen 
Ios, men du kan også velge Naxos, Paros eller 
andre greske øyer. Mulighetene er mange. De 
virkelig erfarne lofferne – som kommer tilbake 
år etter år – finner etter hvert sin favorittøy. 
Noen øyer er frodige og grønne, noen golde og 
værharde, andre brune og øde.

Ios kalles partyøya fordi mange ungdommer 
liker å reise dit og feste. Men imaget til tross; 
den frodige øya har også mye å tilby godt voks-
ne. I små landsbyer klorer hvitkalkede hus seg 
fast i fjellsiden. Milevis med langgrunne stren-
der innbyr til deilig avslapning og gjestfrie fast-
boende står på for å gi deg et godt opphold – og 
er helt avhengig av den inntekten turistene gir.

Jeg praiet en taxi og ba sjåføren guide meg 
rundt i himmelriket – og gjett om jeg ble over-
rasket. I timevis kjører vi rundt på øde veistrek-
ninger gjennom daler og høye fjelloverganger. 
Det eneste å se underveis er ensomme kapeller, 
noen geiter og en og annen mann på traktor.

Kontrasten til Kreta og Santorini er enorm. 
Nettopp dette gjør hoppingen så spennende: 
Aldri kjedelig. Alltid noe nytt å oppleve. 
Sjelden farlig. For Hellas har fortsatt lite kri-
minalitet sammenlignet med andre ferieland. 
Skjer det noe galt, er det ofte en annen turist 
som står bak.

Noe for deg?
Øyhopping passer godt for deg som liker å gjøre 
ting på egen hånd og som tar utfordringer på 
strak arm. Du må også like å være i bevegelse, 
og helst være god til beins. Det er mange trapper 
og veier å gå for den som vil se mer av landsby-
ene. I tillegg må du ikke la deg stresse av utfor-
utsette ting som oppstår, og være klar over at 
grekerne har en annen kultur og rytme enn oss. 
For eksempel et litt omtrentlig forhold til tid. 

Skal du få et best mulig utbytte av turen, så 
senk skuldrene og la deg drive med. Hellas er 
sol, varme, bading, vakker natur, vennlige men-
nesker og god mat. Og veldig mye mer.

KONKURRANSE

Vinn helse-
klokken Contact!

Spørsmål: Hvor blir Contact produsert?
A: Kina  B: Sverige C:  Norge

Send svaret ditt på SMS slik: 
60K02 riktig svarbokstav til 2255

(Tjenesten koster kr 1,-)

Alternativt kan du delta på følgende måter: 
1. Gå inn på www.viover60.no/konkurranser

2. Send et postkort med riktig svarbokstav, navn, adr. 
og tlf. nr. til Grieg Media, Konkurranse februar, 

postboks 287 Sentrum, 5804 Bergen

Vinner desember
Jukebox-konsertbilletter til Rune Larsen, 

Tor Endresen og Katrine Moholt
Vi har trukket 17 vinnere som har fått beskjed

Contact gir deg grenseløs frihet og et nytt nivå av 
mobilitet. Utstyrt med et stort batteri, smart strøm-

sparingsteknologi og GSM, kan du gå hvor som helst, når 
som helst. Automatisk alarm og toveis kommunikasjon i 

en kompakt pakke, gir deg et helt nytt nivå av ytelse som 
ikke matches av andre helsealarmsystemer på markedet. 

Helseklokken Contact er utviklet og produsert i Norge. 
På grunn av vårt lands strenge regler rundt datalagring 

og sikkerhet, kan du som kunde stole på at alle data som 
behandles er trygge, og ikke vil bli solgt eller brukt på en 
ikke-etisk måte. Ved å ha utvikling og produksjon i Norge 
kan vi forsikre oss om at produktet som leveres er av den 

kvaliteten vi ønsker. 

Når du kjøper Contact får du alt du trenger med i 
esken! Alt du trenger å gjøre er å laste ned vår app og 

gjennomføre oppsettet via din smart-telefon. Contact har 
et robust design med komfort i tankene. Contact er støv-

tett, vanntett og fungerer der den trengs mest. 

ØYHOPPING 
 ➜ Øyhopping er lett tilgjengelig og relativt 

rimelig.
 ➜ Hellas har lite kriminalitet, det føles 

trygt å ta seg frem på egen hånd.
 ➜ Grekerne er gjestfrie og vennlige mot 

turister og besøkende.
 ➜ Et utall av øyer og reisemål.
 ➜ Du er fri til å reise slik du selv vil og hvor 

du vil.
 ➜ Det er tilrettelagt for loffing mellom 

øyene med buss- og båtforbindelser.
 ➜ Lett å få overnatting på sparket. På 

kaiene står grekerne og tilbyr sengeplasser.
 ➜ Du opplever mye, trolig mer enn på en 

organisert tur.
 ➜ Det er lett å bli kjent med andre loffere 

og knytte vennskap.

GAMLE MENN. 
Statisk 

landsbyliv og 
gamle grekere er 
en del av Hellas-

opplevelsen.


