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Nye direkte flyafgange fra Danmark til Kalamata, Peloponnes
Aegean Airlines (http://en.aegeanair.com/)  tilbyder nye direkte flyafgange til Kalamata fra både 
København og Billund. De direkter flyvninger starter den 16. maj 2016, og der er én ugentlig afgang 
– hver mandag.

Kalamata ligger i regionen Messinia og byder på en hel vifte af smagsindtryk. Opdagelsesrejsende 
og kulturelskere kan glæde sig til at besøge Kalamata Slot, Voidokilia Beach, Navarino Bay, Koroni 
og Methoni.

Den nemmeste måde at udforske området på er ved at leje en bil og køre en tur i bjergene, hvor 
man krydser smukke og fredfyldte landsbyer og undervejs smager på lokale delikatesser og spe-
cielle vine, mens man slipper for verdens larm. Kalamata er en ret levende by med gode hoteller, 
festivaler, natteliv og shopping langs kysten. Er man ivrig golfspiller, kan man tage til Costa Navarino 
og nyde den ultimative oplevelse ved at spille golf, svømme og nyde alle andre luksuriøse bekvem-
meligheder.

”Peloponnes regionen byder på en bred vifte af fantastiske attraktioner og smukt sceneri, let til-
gængelig fra både Kalamata og Athen lufthavne”- siger den græske turistorganisations direktør for 
de nordiske og baltiske lande, Stavroula Skaltsi.

Corinthia regionen ligger blot en kort køretur fra Athen, nedsænket i oldtidens historie og historiske 
steder. Et Must for alle besøgende er en spadseretur på Acrocorinth; en monumental fæstning-
sklippe, som gennem tiden har været benyttet til forsvar og samtidig har en fantastisk udsigt over 
Korinth og de omkringliggende områder. En tur til de berømte Nemea vinmarker er også et besøg 
værd.

Argolis, som ligger lige syd for Corinthia, er også tæt på Athen. Det mest berømte sted i regionen 
er formentlig Epidauros med det storslåede cirkelrunde friluftsteater, der har eksisteret i 2000 år, og 
den dag i dag stadig benyttes til kulturelle formål. Andre hovedattraktioner i Argolis regionen er byen 
Nafplio, som var den første hovedstad i Grækenland, før det blev Athen, samt den nærliggende 
landsby Tolo med sine sandstrande og fremragende hotelfaciliteter.

Grækenlands stand på Ferie for Alle 2016 er M9810. Vi byder jer velkommen!
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