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Grækenland

Foregangsøen
For 3.500 år siden sank
hele Santorinis indre i
havet og skabte myten
om Atlantis – den avancerede civilisation, der helt
bogstaveligt gik under.
I dag er en af verdens
smukkeste og mest
dramatiske øer endnu
en gang forud for sin tid
og viser vejen for resten af
Grækenlands turistindustri.
KIRSTEN STENDEVAD OG ESBEN KJÆR,
SANTORINI

elvfølgelig ville solnedgangen være
noget særligt på græske Santorini –
en af verdens smukkeste øer, der
netop er kendt herfor. Det virkelige mirakel var, at solnedgangen overgik alle de
kulørte postkortforventninger, der havde
gjort sit bedste for på forhånd at ødelægge oplevelsen.
Her sad vi, nærmest svævende, 300 meter over havet på en halvmåneformet, krateragtig klippekant, der styrtede lodret
ned i det metalblå hav, som den skarpe sol
hele dagen havde tegnet en blændende
bred sølvstribe i. Men som nu sammen
med himlen blev antændt i en storbrand
af røde og orange farver – ﬂammende farver, der langsomt fadede ud, mens stjernerne tændtes i takt med lysene fra den
uendelige række af hvidkalkede huse
langs kraterkanten, der i dagtimerne lå
og lignede nyfalden sne, men hvis
vindueslys nu blev til en del af himlens
stjerner. Det var næsten som en daglig
genopførelse af det vulkanudbrud, som
for 3.500 år siden ﬁk hele Santorinis indre
til at synke i havet og kun efterlade en
tynd ring af bjergland, der nu udgør et af
verdens ﬂotteste naturvidundere.
Men det var ikke kun Santorinis tidløse
skønhed, der havde fået os til at tabe
munden – det samme havde den hotelsuite med privat swimmingpool, hotellet –
Astra Apartments – havde tildelt os, og
som lå og klyngede sig umuligt til den
næsten lodrette klippeside med dens
kæmpe, kridhvide terrasse. Arkitekturen
var umiskendeligt hvidkalket græsk, men
kvaliteten – den kæmpe suite med mosaikbadeværelse, stereoanlæg og desig-
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nermøbler, den lyseblå private pool og
den roomservice, der hver morgen af sig
selv landede en bakke med kæmpe morgenmad midt på vores terrasse – var heldigvis ugræsk. Farvel til spartanske rum,
ditto service og souvlaki morgen, middag
og aften. Og goddag til den luksus, man
aldrig rigtig har forbundet med Grækenland.
Men spørger man turistmyndighederne, kan man godt begynde at vænne sig
til at se Grækenlands tidløse charme
kombineret med moderne luksus. Myndighederne har nemlig gjort Santorini til
pilotprojekt i et tiltrængt forsøg på at
bringe den græske turistindustri op til
vor tid. En tid, hvor indførelsen af euroen
og ankomsten af en række nye, billige rejselande på landkortet har gjort, at Grækenland ikke længere er den value for money-destination, landet var engang. Den
udvikling har været et hårdt angreb på
landets supervigtige turistindustri. Og da
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Hotelejere får hjælp af staten
En nylig analyse til turistmyndighederne
fra konsulentﬁrmaet Deloitte viser, at
græsk turistindustri vokser meget langsommere end andre europæiske destinationer og er truet af nye rejsemål, der ikke
eksisterede for fem år siden. Samtidig er
betydningen af brands – eksklusive hotelkæder for eksempel – steget betydeligt,
hvilket ikke gavner Grækenlands mange
familieejede hoteller. Desuden har Europa en aldrende befolkning med masser af
både tid og penge, der ikke længere gider
rene solferier.
Ifølge rapporten haster det gevaldigt
for Grækenland, hvis man ikke skal ende i
’sol & hav’-skraldespanden, hvor kunderne er illoyale, og det hele handler om pris.
Som man konkluderer: »Tiden for, at Grækenland implementerer et fundamentalt

Direkte afgange til
24 destinationer i Europa
fra København

skift i landets turistindustri, er ved at rinde ud«.
Så kan det vist ikke siges klarere. Og turistmyndighederne lytter. Hotelejere og
restauratører, der ønsker at upgrade deres ejendom, kan få 40 procent af udgifterne dækket af staten. I forbindelse med
OL i 2004 er hele infrastrukturen også
blevet moderniseret, hvilket betyder, at
man ikke skal tilbringe hele dagen i en
glohed, ﬂydende rustbunke for at komme fra Piræus til Santorini, men kan nøjes
med et par behagelige timer i en moderne, komfortabel katamaran.
Og da Santorinis dramatiske natur notorisk har tiltrukket de rige, har øen altid
været de skridt foran landets øvrige turistindustri, der nu har gjort den til det
eksempel, resten af landet skal efterfølge.
Meget passende i betragtning af, at øen altid har været foran: Da øens vulkan omkring år 1.500 før Kristus eksploderede,
var den hjem for en civilisation langt mere moderne end dens samtid – som man
selv kan se ved et besøg på øens spektakulære, næsten Pompeji-agtige arkæologi-

DET MODERNE
GRÆKENLAND.
Astra Apartments
på kanten af
Santorini er et godt
billede på, hvordan
den græske ø har
formået at kombinere tidløs charme
med moderne
luksus. Se et kort
over Santorini på
side 5. PR-foto

Reservér nu!

Billig
parkering
fra 360 kr./uge

Restpladser. Spar op til 49%
Oplev Diskobugtens evige is. 8 dages krydstogt inkl fly fra
Kastrup. Pris pr pers i uspec dobbeltkahyt. Begrænset antal.
Indvendig 19.490 kr. Udvendig 24.140 kr. Suite uspec 29.570 kr.
Også tilbud til Thule i aug og Sydgrønland i sept.
Den bedste måde at opleve Grønland på. Bestil NU!
HURTIGRUTEN, DSB Rejsebureau, tlf 7013 1418 tryk 2
E-mail: hurtigruten@dsb.dk
www.dsb.dk/hurtigruten

Bestil p-plads på www.cph.dk

Pladsgaranti
Pladsgaranti35
35kr.
kr.

GRØNLAND

man aldrig vil kunne konkurrere på pris
med Bulgarien og Kroatien, prøver Grækenland nu intenst at rykke opad i fødekæden.

