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Ett stopp vid Vathia, Peloponnesos mest 
fotograferade gamla tornby, är ett måste, se 
bilden ovan.

Strövtåg i berg och vid hav
Framemot kvällen tuffar vi in i Christinas 
och Leifs by, Agios Nikolaos – vår bas i tre 
dagar. Turismen är så småskalig där att vi 
får dela upp oss på ett par olika hotell. Vi 
gör utflykter både upp i bergen och längs 
kusten. Förutom flera olika orkidéer räknar 
vi med att få se Galanthus reginae-olgae ssp. 
vernalis, en ovanlig vårblommande höstsnö
droppe, Thalictrum orientale, Scilla messeniaca 
och den ljusblå vackra endemen Lithodora 
zahnii. Kuddar av Globularia alypum och en 
handfull olika arter av Euphorbia hittar vi 
säkert också.

För att använda tiden optimalt har vi of
tast med lunchpaket på våra exkursioner. I 
isolerade områden finns inga matställen.

Vi passar förstås också på att göra ett 
besök i Fryle House. Mer om trädgården 
kan du läsa på sidan 24.

Den sista dagen gör vi en lite längre 
vandring ovanför byn Kardamyli, innan det 
är dags för återfärd till Kalamata och vår 
avskedsmiddag där. Morgonen därpå kör 
bussen oss till flygplatsen.
Christina Fryle, text och foto

Resfakta
Resan pågår åtta dagar 18–25 mars 2023. 
Pris i dubbelrum cirka 6 500 kr.
Tillägg för enkelrum 2 100 kr.
(Det finns bara ett fåtal enkelrum) 
OBS! Flygresa ingår ej. Den bokar du själv.

Detta ingår
Chartrad buss hela veckan
7 hotellövernattningar i dubbelrum
3 middagar
5 luncher (varav 3 är lunchpaket)
1 afterwalkmingel i Fryle House
Svensktalande guider
Entréavgifter

Res med STA 
Möt våren på Peloponnesos

Vi reser i mars när våren är som allra 
vackrast på Peloponnesos i södra 
Grekland. Guidar gör Christina och 
Leif Fryle som bor där sedan 2019. 
Owe Jaktlund är reseledare och 
botaniskt sakkunnig.

Vi påbörjar resan i Kalamata. Bussen tar oss 
över bergsmassivet Taygetos till byn Myst
ras där vi bor ett par nätter. Därifrån gör 
vi en vandring upp genom en av de mäktiga 
ravinerna för att stifta en första bekantskap 
med floran.

Vi besöker även det antika Mystras (finns 
på Unescos världsarvslista) med mängder av 
ruiner av kyrkor, kloster och palats. Även 
växtligheten där är intressant.

Fastlandets södra utpost
Från Mystras går resan vidare till den lilla 
pittoreska staden Gythion som ligger vid 
kusten längre söderut. Dagen därpå rundar 
vi hela Manihalvön. Landskapet är kargt och 
storslaget, stora delar av året extremt hett 
och torrt. Men på våren är sluttningarna 
klädda i blommor och grönska.

Vi stannar på en högplatå som bör vara 
helt röd av Anemone pavonina praktanemon 
och om tajmningen är den rätta blommar 
även Tulipa goulimyi på en kulle i närheten. Salvia fruticosa och Lavandula stoechas skärmlavendel.

Galanthus reginae-olgae ssp. vernalis, höstsnödroppe.

Tulipa goulimyi, en sällsynt liten tulpan.

Äng med Anemone pavonina praktanemon.

Tillkommer
Flyg med Aegean till Kalamata:
18 mars Stockholm–Kalamata
25 mars Kalamata–Stockholm
1 lunch
4 middagar

Priset på resan är beroende av den svenska 
kronans värde och antalet resenärer.

Kondition & rörlighet 
Detta är ingen utpräglad vandringsresa, men 
vi rör oss mycket i naturen så en bra grund
kondition ger dig större utbyte.
 

Anmäl dig senast den 15 oktober 2022
Anmälan blir bindande först när anmälnings
avgiften har betalats in. Antalet platser är 
begränsat, så anmäl dig därför i god tid.
Anmälan och övriga frågor: Owe Jaktlund 
ojaktlund@gmail.com
070726 64 59.
Frågor om programmet: Christina Fryle, 
c.fryle@gmail.com

Ett mer detaljerat program och eventuella änd-
ringar hittar du på STA:s hemsida:
www.tradgardsamatorerna.se


