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Grækenland 2016
Grækenlands popularitet som ét af danskernes mest foretrukne feriemål er stødt stigende hvert år. I 
sommermånederne tiltrækker de græske øer et stort antal turister, mens hovedstaden Athens pop-
ularitet er stor hele året rundt. Grækenlands alsidige udbud præsenteres på Ferie for Alle.

Grækenland er ét af danskernes mest populære feriemål hele året rundt, men det er i som-
mersæsonen, at de fleste danskere besøger de græske destinationer.

Alle de store rejsearrangører udbyder de græske øer i deres program, men hovedstaden Athen 
bør ej heller glemmes om sommeren. Desuden er der en række flyselskaber såsom Aegean Air-
lines, SAS og Norwegian, som tilbyder direkte fly til forskellige destinationer i Grækenland, herunder 
Athen. Grækenlands popularitet blandt solorejsende stiger hvert år. De fleste rejser fra Danmark til 
Grækenland udbydes fra april til slutningen af oktober.

Kreta har gennem mange år været danskernes favoritdestination. Sitia Vitsentzos Kornaros Lufthavn 
i Grækenland blev indviet officielt i starten af året, og den betjener især rejsende på den østlige del 
af øen. Kreta er et populært feriemål især for familier hvilket hovedsageligt skyldes øens alsidighed. 
Kreta har det hele, fra aktiv ferie til familieferier på stranden, og danner samtidig en fremragende og 
smuk ramme for såvel natur- som kulturelle oplevelser.

Ny destination i 2016: Peloponnes: Aegean Airlines lancerer direkte fly til Kalamata fra København 
og Billund lufthavn én gang om ugen. Hjemsted for De Olympiske Lege, et sted med monumenter 
fra hver periode i historien, som  f.eks. det antikke teater i Epidauros, byzantinske kirker og det 
middelalderlige slot Monemvasia, som langsomt afslørerer sine hemmeligheder for de  besøgende. 
Ikke at forglemme den pulserende by Nafplio, sandstrandene og luksus resorts.
Peloponnes er omgivet af det græske hav, med naturskønne strande og krystalklart blåt vand.
Det er svært at tale om Grækenland uden at nævne maden. Peloponnes er et kulinarisk skatkam-
mer med Kalamatas oliven og olivenolie som nogle af de mest kendte madvarer.

De græske øer er turisternes absolutte favorit i sommermånederne. Der skønnes at være omkring 
6.000 øer i det græske øhav, men kun 227 af dem er beboede. En nyligt offentliggjort amerikansk 
undersøgelse viser, at de græske øer er blandt verdens bedste rejsemål for solorejsende. Desuden 
er krydstogter stigende i popularitet.
Interesen for ø-hopping er også stigende i år. Hver ø har sin egen karakter, og besøgende ønsker 
at opleve meget  i løbet af deres ferie, hvorfor ø-hopping er en perfekt måde at gøre dette på. Ser-
viceniveauet for ø-hoppere er også steget for at gøre ø-hopping let.

Athen er det perfekte udgangspunkt for ø-hopping; først for at se hovedstaden og alle de historiske 
steder, for derefter at sætte kursen mod øerne. Grækenland har altid tiltrukket turister med sin sol 
og smukke strande samt fascineret mennesker med sin historie. Gæstfriheden i Grækenland skaber 
en unik atmosfære for både børnefamilier og solorejsende.
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”Grækenlands mange trofaste venner vælger Grækenland igen i år, da de føler sig 
hjemme og som  en del af en stor græsk familie efter at have tilbragt mange ferier i 
Grækenland”, mener direktør Stavroula Skaltsi fra det græske turistråd  i Stockholm.

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

For yderligere information, kontakt venligst: 
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