
KRYDSTOGT I
ITALIEN
GRÆKENLAND 
KROATIEN

7 nætter fra Venedig 
Rejs 6, 13, 20 eller 27. juli 

                                   fra kr. 4.990

Kahyt med bad/toilet, helpension,  
aktiviteter, underholdning og afgifter.

pris pr. pers. / begrænset plads / specielle regler 

DSB Rejsebureau Cruise
70 13 14 18 
- tryk 2 for cruise
www.dsb.dk/cruise

ske udgravninger med fleretagers huse
med kloakering og skønne malerier.

Historien om den avancerede civilisa-
tion, der sank i havet, regnes for den begi-
venhed, der skabte legenden om Atlantis.
Under alle omstændigheder efterlod vul-
kanens kollaps et laguneagtigt hav på 50
kvadratkilometer i øens indre. Senere ud-
brud – det seneste i 1950 – har skabt et par
rygende småøer i lagunens indre, hvis må-
nelandskab er et yndet udflugtsmål, og
hvis klippeforrevne hav er et lige så popu-
lært mål for dykkere. Imens klynger de to
hovedbyer Fira og Ia sig til kanten af
skrænten, hvor vulkanen sank i havet. Re-
sultatet er en dramatisk, gold natur, der
ikke ligner nogen anden. 

Det kan man også sige om øens hoteller.
De fleste balancerer på selve kraterkanten
– Calderaen, som den hedder her. Største-
delen er små, 10-20 værelser og rider der-
med med på trenden med små, intime ho-
teller, som mange turister med smag fore-
trækker. Og modsat mange andre steder i
Grækenland lægger mange af dem vægt
på en kvalitet, der sagtens kan måle sig
med nabolandet Italiens berømte sans for
æstetik og oplevelser.

»Her på øen var vi de første til at indse,
hvordan man skal behandle turister. Vi
anser dem ikke bare for malkekøer, men
vil have, at folk rejser tilbage og taler om
os«, siger manager George Karayiannis fra
Astra Apartments, et af øens bedste og
smukkeste hoteller. 

Stilfærdige, velhavende gæster
Den stil betyder også, at Santorini ikke er

en party-ø som nærliggende Mykonos,
men mest tiltrækker mere stilfærdige, vel-
havende par-turister, som har råd til at be-
tale for udsigten (og ja, den koster!). Øens
upscale og på den måde noget ugræske
stil bliver også understreget i hovedbyen
Fira: Den er stærkt turistet, som man kun-
ne forvente på en ø med 12.000 indbygge-
re og 1,6 millioner årlige turister. Men det
er dyre guldsmede og internationale mo-
debutikker, man møder – ikke de sædvan-
lige billige taverner og klamme souvenir-
butikker. Under alle omstændigheder ta-
ger man ikke til Santorini for autentiske
græske oplevelser.

Og alligevel: Som andre steder stikker
de autentiske oplevelser hovedet frem, så
snart man kommer væk fra turistcentret
langs Calderaen. Vi boede et par dage på
øens eneste femstjernede hotel, Vedema,
som er en del af Starwood-kædens Luxury

Collection. Modsat alle de andre hoteller
har det ikke udsigt, men er en del af den
lille vinlandsby Megalochori. ’En del af’
skal tages meget bogstaveligt: Hotellet er
bygget, så dets mange små byhuse føjer
sig elegant ind i landsbyen, hvor kirke-
klokkerne hver dag ringer solen op og
ned, hvor Santorinis specielle lavbuskede
vinmarker blafrer i den kraftige vind i ho-
tellets udkant, og hvor spruttende trakto-
rer kører dagens druehøst klos op ad ho-
tellet, der i øvrigt selv er bygget op om en
gammel vingård, hvis kælderhvælvinger
nu danner rammen om en meget rå, men
samtidig utrolig smuk toprestarurant. 

»Her oplever du den anden side af San-
torini«, siger stedets ejer, Antonis Eliopou-
los. »Gæsterne føler, at de bor i en landsby.
Og så elsker de vores beach club«, siger
han med tanke på stedets egen strand-
klub på øens sorte vulkansand, der enten

er en særlig attraktion – eller ligner et olie-
udslip. Det er i hvert fald ikke strandene,
der tiltrækker turisterne.

En kort tur ind i landsbyen forbi det
skyggefulde kirketorv med dens søvnige
taverner bringer os ad kringlede gyder til
byens lokale, 300 år gamle vinproducent,
Gavalas, hvor turister stadig får lov at hjæl-
pe med at presse druerne – med fødderne.
I den dunkle, fugtige vinkælder åbner en
helt ny side af Santorini sig for os: Fremra-
gende vin, der udnytter øens megen sol
og dens vulkanske jord til at producere bå-
de rød- og hvidvin med masser af lokal ko-
lorit i form af en meget vulkanagtig, mine-
ralsk smag. Ingen Retsina-harpiks her.

»Græske vine er meget gode, men har et
marketingproblem«, fortæller Vasilis Gri-
goropoulos. Han kunne lige så godt have
talt om græsk turistindustri som sådan.
esben.kjaer@pol.dk

FERIEØEN SANTORINI
Sæsonen på Santorini starter som i 
resten af Middelhavet i april og varer 
efteråret ud. Om vinteren går turistøen i
hi. På en så populær ø er ydersæsonen
specielt attraktiv, da man ikke bliver
overvældet af turister. Strandløver bør
notere sig, at vulkanøens sorte strande 
– og livet derpå – langtfra regnes som
Grækenlands bedste. Det er heller ikke
en party-ø. Til gengæld er romantikken i
top.

Typisk for Grækenland kunne vi på en 
turistmagnet som Santorini ikke finde
nogen udførlig officiel turistinformation.
Følgende hjemmeside var en nyttig 
erstatning i planlægningen: 
WWW greeka.com/cyclades/santorini/
Se også:
Hotel Astra Apartments: 
WWW astra-apartments.com
The Vedema Hotel: 
WWW vedema.gr
Gavalas vingård: 
WWW gavalaswines.gr
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Køb de bedste bøger, dvd’er og cd’er med rabat

politiken.dk/plus

Du kan nå det endnu –
book dit sommercruise

fra København!

Fantastisk service- og alle

måltider er med i prisen! 

5 nætters cruise - København -

til søs - Bergen - Geiranger - 

til søs - København
med Vision of the Seas
16., 21., 26., 31. aug. 5., 10. sept. 2009

fra 2.999,-

For mere information om bl.a. totalpriser og ruter, 
samt booking, kontakt dit lokale rejsebureau eller os på:

www.royalcaribbean.dk   Telefon: 33 12 76 00    E-mail: infono@rccl.com

WAY MORE THAN A CRUISE

Fra-prisen er pr. pers. og omfatter

cruise i indvendig dobbeltkahyt,

alle måltider, underholdning og de

fleste aktiviteter ombord samt

drikkepenge, skatter og afgifter.

Forbehold for prisændringer og

evt. trykfejl.

Kun kr. 600,- pr. pers. pr. dag!

7 nætters cruise til de græske

øer og Kroatien fra Venedig
med Splendour of the Seas

17. okt. 2009........................fra 4.270,-

6 nætters cruise til det
vestlige Middelhav fra Rom
med Navigator of the Seas

4. okt. 2009..........................fra 3.123,-

Eller hvad med?


