Res med STA till

höstlöksblomningen på Peloponnesos
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Det finns nog inte något
annat ställe i Europa där
höstlöksblomningen är så
fantastisk som i södra
Grekland. Hösten 2020 kan
du resa dit med STA. Guidar
gör Christina och Leif Fryle
som numera bor på
Peloponnesos. Owe Jaktlund
följer med som botaniskt
sakkunnig.

Torsdag 29 oktober
Strax efter lunchtid sammanstrålar alla resenärer på Atens flygplats, Elefthérios Venizélos.
SAS morgonplan från Köpenhamn/Göteborg
och från Arlanda landar nästan samtidigt. Vi
äntrar vår buss och åker västerut. Vid den mäktiga Korintkanalen, som skär av Peloponnesoshalvön från det grekiska fastlandet, gör vi ett
stopp innan vi åker vidare mot Mystras väster
om Sparta. Här ska vi bo två nätter mitt i byn
på hotell Byzantion. Vi avslutar dagen med en
gemensam middag.

Fredag 30 oktober
Efter frukost tar vi en kort vandringstur upp i
en av ravinerna på berget Taygetos sluttningar.
Vi går samma väg tillbaka, så den som inte orkar med 250 meters stigning kan vända när som
helst. Sedan åker vi upp i Lagkadaravinen till
en klassisk växtlokal för den höstblommande
snödroppen Galanthus reginae-olgae [3]. Under
de gamla platanerna på ravinens botten äter vi
vår medhavda lunch. På tillbakavägen kliver vi
av vid den övre porten till det antika Mystras
(finns på UNESCO:s världsarvslista). På vandringen ner mellan ruiner av kyrkor, kloster och
palats får vi kanske se Sternbergia lutea [6] i
blom. För dem som inte vill promenera tillbaka
till hotellet väntar bussen vid den nedre entrén.
Middag på egen hand.

Lördag 31 oktober
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Vi reser mot sydöst över bergskedjan Parnon till
de östligaste delarna av Lakonien. I det höga
passet stannar vi till och tittar på den vackra
Crocus biflorus ssp. melantherus. Sedan är det

inte långt kvar till den lilla byn Lampokampos
som är berömt för sin höstlöksblomning med
framför allt Crocus goulimyi [7] och Sternbergia
lutea. Här äter vi vår medhavda lunch innan
vi fortsätter ut mot kusten. Efter ett kort stopp
i den pittoreska hamnbyn Gerakas kör vi till
Monemvasia där vi checkar in på vårt hotell The
Flower of Monemvasia. Gemensam middag.

Söndag 1 november
Bussen kör oss ut till ön och stadsporten in till
den muromgärdade gamla staden. Vi vandrar
genom gränderna och uppför trapporna till den
höga kullen med ruinerna av den antika staden.
Den spektakulär utsikten, de fantastiska fornlämningarna och en spännande flora gör platsen
helt magisk. Lunch på egen hand innan vi blir
upphämtade av bussen vid stadsporten.
På vägen österut gör vi ett par kortare botanikstopp för att titta på Crocus goulimyi leucanthus
och (om vi har tur) Narcissus tazetta.
I kvällningen kommer vi fram till den charmiga
lilla hamnstaden Gythio där vi checkar in på
Pantheon City Hotel. Middag på egen hand.

Måndag 2 november
Dagen börjar med en morgonpromenad ut på
den lilla ön Kranae där marken är helt täckt av
Cyclamen graecum med oändliga variationer i
bladfärg och teckning. Sedan fortsätter vi vår
resa öster ut mot Mani-halvön. Där väntar en
äng med den storblommiga vita Crocus niveus
[5], och en annan med den lite mindre Crocus
boryi. På eftermiddagen rullar bussen in i Christinas och Leifs by Agios Nikolaos där vi ska bo
två nätter. Gemensam middag.
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Tisdag 3 november
På morgonen kör bussen oss den korta sträckan
till grannbyn Kardamyli som ligger mycket
vackert vid havet med Taygetos högsta toppar
i ryggen. Vi går den gamla, delvis stenlagda,
vandringsleden upp genom ravinen till en
restaurang som ligger uppflugen med makalös
utsikt på cirka 500 meters höjd. Det är en ganska ansträngande vandring, och den som tycker
att det känns övermäktigt kan i stället åka med
bussen upp till restaurangen och gå en kortare
sträcka på någon av vandringslederna där uppe.
Efter en gemensam lunch tar bussen oss till en
annan vacker plats uppe i bergen där det växer
gott om Cyclamen hederifolium [4]. När vi kommer ner till kusten igen släpper bussen av oss
hos Christina och Leif som bjuder på ”afterwalk” i sitt hem [2] i olivlunden. Promenad till
hotellet och middag på egen hand.

Onsdag 4 november
På morgonen lämnar vi Mani och kör norrut.
Söder om Tripoli stannar vi i byn Alepochori
för att äta lunch och titta på ett område med
massor av Sternbergia lutea. Förhoppningsvis
når vi fram till Nauplio så tidigt att ni har tid
för lite egna strövtåg i den eleganta staden som
har en påfallande italiensk air. Övernattning
på Rex Hotel. På kvällen äter vi en gemensam
avskedsmiddag.

Torsdag 5 november
Efter frukost kör vi mot flygplatsen i Aten där
planet till Köpenhamn/Göteborg lyfter 13.45
och det till Stockholm går 14.05.
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Resfakta:
Pris i dubbelrum cirka 6 300 kr.
Tillägg för enkelrum (bara ett fåtal) 1 800 kr.
OBS! Flygresan med SAS, som du själv bokar,
tillkommer, cirka 2 000 kr.
Detta ingår:
Chartrad buss hela veckan
7 hotellövernattningar i dubbelrum
4 middagar
5 luncher (varav 3 är lunchpaket)
1 afterwalk-mingel
svensktalande guider och botanisk sakkunnig
entréer

1. Utsikt från Taygetos västra sida
över Messinska viken.
2. Ett besök hemma hos Christina
och Leif Fryle i Agios Nikolaos ingår
förstås i resan.
3. Galanthus reginae-olgae,
höstsnödroppe, i Lagkadaravinen.
4. Bladform och teckning
hos Cyclamen hederifolium,
höstcyklamen, varierar enormt.
5. Crocus niveus, iskrokus.
6. Sternbergia lutea, krokuslilja,
bland Monemvasias ruiner.
7. Crocus goulimyi, olivlundskrokus,
i byn Lampokampos.

Tillkommer:
Flygresa tur & retur Aten
1 lunch
3 middagar
Priset på resan är beroende av den svenska
kronans värde och antalet resenärer.
Kondition & rörlighet:
Detta är ingen utpräglad vandringsresa, men
en bra grundkondition ger dig ett större
utbyte.
Anmäl dig senast den 15 mars
Anmälningen blir bindande först när anmälningsavgiften har betalats in.
Anmälan och övriga frågor: Owe Jaktlund
OJaktlund@gmail.com,
070 726 64 59.
Frågor om programmet: Christina Fryle,
c.fryle@gmail.com
Alla eventuella ändringar i programmet läggs
fortlöpande ut på STA:s hemsida:
www.tradgardsamatorerna.se

www

fryle.se/blogg/ här bloggar Leif
Fryle bland annat om floran på
Peloponnesos.
instagram.com/frylegarden/
handlar också mycket om floran.
Byzantion hotell, Mystras:
www.byzantionhotel.gr
The Flower of Monemvasia:
www.flower-hotel.gr
Pantheon Hotel, Gythio:
www.pantheongythio.gr
Rex Hotel, Nauplio:
https://www.rex-hotel.gr/
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