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Det känns inte som om
det är maj snart. Luften
kall och inte en enda utslagen tulpan än. Igår var
jag och grannen i Svaleboskogen och hämtade kaprifolskott, som vi planterade
under balkongen.
Älskar doften av
kaprifol. Vem
gör inte det?
Bloggen: Odlaren i Högsbo
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GREKISKA SMULTRONSTÄLLEN. Rita Katakalidou i en hyrbil på väg från Thessaloniki till byn Nikita – en av hennes favoritresmål i
Grekland.

Grekland – så mycket mer än öar
■ ■ Trots att det grekiska fastlandet är fullt av vackra
stränder och pittoreska städer är det övärlden som
lockar flest turister. Men att flyga reguljärt till Thessaloniki, landets näststörsta stad, och sedan bila till sitt
resmål gynnar både plånboken och upplevelsen.
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Hann med ett snabbbesök på Bagageloppisen i
Slottis idag...ett fantastiskt
kul fenomen som slutade
utan köp men med vindögdhet pga av de cirka
100 000 prylarna
som låg framdukade.
Bloggen: SNEAK a PEEK

Vill du börja blogga hos oss?
E-post: web@gbg.direktpress.se

ör dem som vill ha lite
storstadspuls kan det
vara ett alternativ att
stanna någon dag i Thessaloniki innan det bär av norrut
eller mot kusterna.
– Det finns mycket kultur
och historia i Thessaloniki.
Staden var Europas kulturhuvudstad för 15 år sedan så
utbudet är stort. Dessutom
finns det många moderna
barer och mycket musik där,
berättar grekiskan Rita Katakalidou som driver greklandsbloggen.se med syftet
att fler personer ska upptäcka
mer av Grekland.
– Bilar man sedan rakt
västerut från Thessaloniki
kommer man till Meteora, en
unik plats som är listad på
UNESCOs världsarvslista
och har bland annat figurerat
i en James Bond-film. Området har bergformationer som
sticker upp likt stalagmiter
och på toppen av en del berg
finns kloster.
Nationalparken Naoussa

– Åker man istället norrut
kommer man till en nationalpark som heter Naoussa,
där det finns diverse fritidssysselsättningar för både
barn och vuxna. Inte långt
därifrån ligger orten Edessa.
Det unika med Edessa är att
landskapet omkring är helt
platt, men orten är belägen
på en grön klippa som reser
sig ur det platta. Från klippan

rinner det vattenfall och intill
vattenfallen finns restauranger som serverar bra grekisk
husmanskost.
Gudomliga stränder

Vill man till de verkligt vackra stränderna ska man dock
bege sig österut från Thessaloniki och ställa in siktet på
Halkidiki.
– De flesta kör österut och
mot de stränder som finns
där. Halkidki består av tre
halvöar varav den första heter Kassandra. Jag vet att det
finns charterresor hit, men
jag skulle rekommendera att
man åker till den andra halvön i stället som heter Sithonia. Här finns det en liten ort
som heter Nikiti och som är
en bra utgångspunkt för att
upptäcka hela halvön, berättar Rita Katakalidou
– På den norra delen av
Sithonia finns det en mängd
fantastiska stränder. Dessa
ligger bara några minuter
från Nikiti och bland annat
en strand som heter Kalogria
är jättemysig; där ligger en
skön beachbar som spelar
musik och det finns möjligheter att hyra trampbåtar för
dem som vill det.
Torget i Agios Nikolaos

– En bit från Nikiti ligger det
en by som heter Agios Nikolaos som är uppbyggd kring
ett torg. Här kan man hitta
en del mysiga restauranger
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METEORA.

och en ouzeria där grekiska
farbröder sitter och spelar
kort och dricker ouzo.
Alternativ till bilen

Är det så att man inte har
körkort berättar Rita att det
är enkelt att ta sig med buss
till de olika delarna. Det går
även båtar till övärlden från
Thessaloniki men dessa går
endast under högsäsongen.
– Förutom det breda turistutbudet är det matupplevelsen som är den största
skillnaden när man åker till
det grekiska fastlandet. Det
finns så mycket mer i det grekiska köket än Moussaka och
Gyros, som är de rätter det
serveras mycket av på tursitöarna. För dem som är vegetarianer finns det till exem-

pel en fantastiskt god rätt
som heter Fasoulakia beståendes av brytbönor som är
kokade i tomatpuré med basilika och oregano. Tillsammans med en grekisk sallad
är detta fantastiskt gott.
Ekonomin

– Dessutom är priserna på
fastlandet mycket bättre.
Man kan hitta övernattning
på ställen med hyfsad standard till ett pris av 30 euro
för två personer. Hyr man
rum hemma hos någon bör
man tänka på att mellan 1316 så tar grekerna siesta, något de uppskattar om man
respekterar, avslutar Rita Katakalidou.
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