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FERIETUR TIL TOLO
Endelig blev det lørdag, hvor 14 af os mødtes på Nyborg Banegård
og kl. 10.38 gik det afsted til København, hvor de sidste 4 deltagere
dukkede op.
Vi fløj kl. 15.05 og efter en smuk flyvetur (for alle os, der havde
vinduesplads) efterfulgt af 2 ½ times buskørsel, var vi da endelig
fremme ved hotellet, der viste sig af være i flertal.
Vi var flere, der først fik vores rigtige værelser om søndagen, men
det gjorde intet, eftersom de var meget bedre ☺

Udsigt fra restauranten

Næste dag skulle vi ud at ro, men eftersom vi ikke kendte forhold mm. tog vi kun en lille
rotur….rundt om øen Romvi og Fiskeøen, hvor vi gjorde holdt for at nyde udsigten, ferien, vejret,
vandet og hinanden- humøret var i top. Nogle blev så berusede af al den skønhed og varme, at vi
lige måtte svømme en lille tur i det smukke, varme vand.
Eftermiddagen blev brugt på at pakke ud, besigtige byen og smage på isene.
Mandag skulle bruges på at ro til Iria (en god tur på lidt over 30 km). Udturen blev super skøn - og i
båden der hed Svante, blev der tid til at øve på skønsang, der skulle opføres om aftenen - men
under turen blæste det op, og vi vendte ved Iria Beach, og havde noget af en tur hjem i hårdt vejr.
Derfor var der stor opbakning til et ”krydstogt” næste dag, da
vinden ikke havde lagt sig. Så efter morgenmaden tog vi på tur
til øerne: Hydra og dernæst Spetses. Det var hyggelige,
smukke, romantiske småøer, som vi undersøgte i smågrupper,
der dog fandt sammen ved frokosttid.
Frokost på Hydra
Om onsdagen var det heldigvis rovejr igen….Juhuuuu og flere
af os tog en formiddagstur og efter frokost tog vi lige en lille tur mere….bare rundt i området.
Da vi kom i land, var vi alle inviteret på Rom & Cola + øl på Bente & Allans terrasse….mega
hyggeligt….og dagen sluttede af med en badetur i bølgen den blå. Fedt, der er ikke noget med det
kolde gys her ☺
Både i vandet ved hotel
Morgenstund
Nafplio by fra borgen
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Torsdag morgen tog 3 både til Nafplio, hvor vi undervejs indtog
morgenmaden siddende i bådene med brød, smør, ost mm.
hoppende fra båd til båd - hamrende hyggeligt. Da vi kom frem,
tog synet af Borgen MNHMEIA med tilhørende fængselsø helt
pusten fra os -- mageløst, storslået. Så da vi var kommet hjem
igen, drog vi retur til byen i taxa. Efter en solid frokost, delte vi os
i mindre grupper. Nogle for at indtage butikkerne, andre for at
indtage borgen. Vi var 5 personer, der valgte borgen og efter
990 trin - regnvejr - ”blod sved og tårer”, nåede vi toppen og
Fængselsø ud for Nafplio
hvilken en top. Udsigten var fantastisk, og vi kunne slet ikke få nok af den ☺
Fredag startede for nogle med en badetur, og efter morgenmaden tog et par både til Nafplio igen,
da der var nogle, der ikke havde fået det hele med - andre tog til Romvi på badetur. Da vi
”drønede” hjemad fra borgen, hilste vi på ”badedyrerne”, for vi havde ikke fået nok af turen, men
måtte lige omkring Romvi - videre til Lille Romvi, og sidst men ikke mindst på jagt efter en
svømmende Lollitadukke ved Kandia Beach til en af de mandlige singler! ☺ Vi kunne ikke finde den
(møg) dukke, og efter 32 km UDEN mad satte vi kursen hjemad.
Flere af os listede ud på molen for, for første og sidste gang at slikke lidt sol OG at slappe
maksimalt af.
Før aftensmaden var der dømt slatparty på Bente & Allans terrasse. Ved denne anledning fik de to
rejseledere diplom, tale og gaver for deres store indsats - og der var selvfølgelig genvalg.
Lørdag morgen bød på turens sidste badetur - øv. Efter
morgenmad og pakning af diverse snavsetøj mm. tog vi til Athen,
hvor vi sammen med en enkelt turist eller to indtog Akropolis. Vi
genopfriskede ungdommens lærdom udi Dorisk - og Jonisk stil - og
vi var målløse over udsigten over den enorme by. Efter frokost tog
vi til Lufthavnen kl. 16.00.
Vi var vel hjemme i lille Nyborg kl. 1.36 - mange, mange oplevelser
rigere - og en enkelt af os endda et barnebarn rigere ☺
En helt igennem fantastisk tur.

På Feta-roernes vegne Claus & Britta
Bente og Allan på Akropolis

Susannes katte

Akropolis
Lars (ARK) med på turen

