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Vælg en ferie på et af vores Apollo Mondo Family Resorts. Den perfekte
familieferie med børneklub og svømmeskole! Læs mere på apollorejser.dk

SOL, HAV OG SPORT
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1.

2.

Banana Beach

Koukounariesstranden

Banana Beach er en af Skiathos’ bedste strande, og det er her, de ﬂeste unge
holder til. Banana Beach er især populær
i højsæsonen hvor den forvandler sig til en
stor strandfest. Her ﬁndes der mange
forskellige vandaktiviteter, og her er også
et par gode taverner, hvor du kan nyde
frokosten. Til højre bag klipperne og den
lille odde ligger Skiathos’ kendte
nudiststrand, Little Banana Beach.

Denne strand anses for at være en af
Europas bedste, og den byder på godt en
kilometer strand med ﬁnkornet sand.
Navnet på stranden betyder ”pinjekerne”,
og på varme dage kan du søge skygge
under pinjetræerne, der omgiver
stranden. Du ﬁnder også ﬂere små
frokoststeder og diverse vandsportsaktiviteter på stedet. Her er det nemt at få
dagen til at gå.

3.

4.

Agios Eleni er en lille hyggelig
strand. Her er der, som på de ﬂeste
strande på sydvestkysten, udsigt
til en smuk solnedgang sidst på
dagen.

5.
På Xanemostranden kan du både
bade og spotte ﬂy på samme tid.
Skiathos’ lufthavn ligger nemlig
lige mellem den nye havn og denne
strand, så ﬂyene lander og letter
lige over hovedet på dig. Det ser
temmelig fascinerende ud, når
ﬂyene lander og letter lige over
hovedet på en.

Lalaria Beach er muligvis Skiathos’
mest fascinerende strand. Den ligger på øens nordlige side, og du
kan kun komme hertil med båd fra
den gamle havn. Det turkisblå
vand er ubeskriveligt klart, og
stranden består af skinnende
hvide sten, som du i øvrigt ikke må
tage med dig som souvenir. Husk
madpakken, da der ikke er nogen
serveringssteder på stranden. Det
er forbudt at tage sten med fra
Lalaria Beach.

6.
Mandrakistranden er utrolig
smuk med sit ﬁnkornede sand og
de omgivende røde klipper. Spis et
måltid mad på tavernen og nyd
den fantastiske solnedgang.
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7.

8.

Megali Ammos er den første
strand, du støder på udenfor Skiathos by. Det er en ret populær
strand især blandt skandinaver, og
du ﬁnder mange taverner og vandaktiviteter på den smalle og grovkornede strand.

9.

På Vromolimnos Beach bliver der
arrangeret beachvolleyturneringer. Den relativt lange
strand er i sig selv også en
oplevelse med sit ﬁnkornede sand
og parasoller lavet af palmeblade.
Langs stranden ﬁndes også to
taverner og en bar samt ﬂere
vandsportsaktiviteter.

10.
Troulos er en anden af Skiathos’
ﬁne strande. Her er vandet både
lavt og krystalklart, så der er
oplagt til børnefamilier. Når sulten
melder sig, kan du spise på en
taverne, hvor du får en storslået
havudsigt med som bonus. Her er
snorklingsmulighederne udenfor
den lille ø desuden helt i top.
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På Alonissos er vandet krystalklart,
og her er ikke mange turister. De
mest populære strande er den herlige Rousoum Beach og den ﬁne
sandstrand Agios Dimitros. Her
kan du være heldig at spotte sæler.
Og hvorfor ikke runde en dejlig dag
på stranden af med en aften i
Chora - Alonissos' gamle del. Her er
udsigten smuk, husene pittoreske
og solnedgangen uforglemmelig.

11.
Spil tennis
Trænger du til en pause fra stranden,
kan du besøge tennisklubben, der
ligger på havnen ved det sidste busstoppested. Her kan du både lufte
ketsjeren, og du kan puste ud ved
poolområdet.

12.
Gå en promenadetur
Trænger du til at røre dig lidt, kan
vi anbefale en morgengåtur, mens
luften stadig er kølig. Du kan som et
eksempel vandre ud på halvøen ved
Skiathos By. Nyd de smukke omgivelser og den friske morgenluft. Der
ﬁndes ﬂere dejlige og godt markerede vandringsruter at følge. Guidebøger om vandring kan købes ﬂere
forskellige steder for dig som er
interesseret.
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13.

14.

Du ﬁnder Limnonaristranden omkring 10 kilometer fra Skopelos by.
Det er en rigtig lækker strand med
ﬁnt sand og ﬂere taverner, hvor du
kan spise en god frokost. Kommer
du i bus hertil, skal du gå et lille
stykke fra stoppestedet og ned til
selve stranden.

15.
Den nærmeste strand fra Skopelos
by er Stafylos Beach. Den ligger
cirka 500 meter fra busstoppestedet, og den er meget populær i
højsæsonen på grund af nærheden
til byen. Du ﬁnder toiletter og taverner på stranden, og i den ene
ende ligger her også en nudiststrand.
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Hyggelige Agnondas ligger cirka 10
kilometer fra Skopelos by på øen af
samme navn, og stranden er let at
ﬁnde fra hovedvejen. Ved den lille
ﬁskerby er der ﬂere forskellige
ﬁskerestauranter og taverner.

16.
Panormosbugten på Skopelos’
sydlige side byder på en smuk
sandstrand med mange små pittoreske strandtaverner. Bugten
ligger 15 kilometer fra Skopelos by,
og vi kan bestemt anbefale dig at
tilbringe en dag her. Du kan
komme hertil med bil eller bus.

17.
Omkring 20 kilometer fra Skopelos by
ligger stranden Milia. Er du på udkig
efter en aktiv dag med vandsport, så
er det her, du skal søge hen. Der er
også en ﬁn udsigt til den lille ø Dassia
herfra.

18. Kastanistranden
Kastranistranden, som ligger ved siden af
Miliastranden, kan du måske genkende
fra ﬁlmen ”Mamma Mia”. Her blev
scenerne til sangene ”Does your

mother know" og ”Lay all your love on me”
nemlig indspillet. I dag er kulisserne væk,
men stranden er stadig et hyggeligt sted
at tilbringe en skøn dag i solen.
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PÅ EGEN HÅND

19.

20.

Oplev Skiathos på hesteryg

Kanapitsa

En ridetur gennem Skiathos’ smukke
natur kan varmt anbefales. Ridecentret i
Koukounaries har schweiziske ejere og
tilbyder ﬂere forskellige ruter op i
bjergene og langs havet. Uanset om du er
nybegynder eller øvet, kan du nyde en
dejlig tur på hesteryg.

Ingen ferie på Skiathos er helt komplet
uden et besøg på halvøen Kanapitsa. Her
kan du promenere på de små stier og nyde
den fantastiske udsigt over vandet og den
frodige natur. Langs halvøen ﬁnder du
ﬂere små strande, hvor du kan bade, med
Vromolimnosstranden, som er den mest
populære blandt de ﬂeste besøgende.
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21.
Mellem den gamle og nye havn i
Skiathos by ligger det venetianske
Bourztifort, hvor der bliver afholdt
mange koncerter og kulturelle
arrangementer i løbet af sommeren. Der ligger også en hyggelig
café ved fortet, hvor du kan skylle
den betagende udsigt over byen og
havnen ned med en kop kaffe.

23.
Vil du opleve omgivelserne på egen
hånd, så lej en bil. Vi kan anbefale,
at du kører ud til Skiathos’ nordlige
kyst, hvor du kan slappe af ved en
af strandene. Bor du på Skopelos
anbefaler vi Moto Center. Bor du på
Skiathos, anbefaler vi Sixt. Begge
udlejningsﬁrmaer har biler i
forskellige størrelser og prisklasser, og bilerne bliver leveret
direkte til dit hotel uden ekstra
omkostninger. Prisen inkluderer
også fuld forsikring og 24 timers
assistance.
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22.

Hvis du bor på Skiathos kan det
være sjovt at opleve naboøen
Skopelos en enkelt dag. Måske har
du endda lyst til at overnatte. På
trods af at Skopelos er meget
større end Skiathos, så er denne ø
meget roligere og ikke ligeså
turistet som Skiathos. Tag fat i din
Apollo rejseleder, hvis du vil have
hjælp med at ﬁnde et sted at bo på
Skopelos.

24.
Vil du på opdagelse på egen hånd,
så kan du også leje en scooter. Det
er en bekvem måde at bevæge sig
rundt på enten Skiathos eller
Skopelos på, og det er nemt at gøre
et stop ved en strand eller en
taverne, når du har lyst. Du får helt
sikkert en herlig dag på to hjul.

25.
Skiathos by
Skiathos by er en stemningsfyldt og
pittoresk havneby med ægte charme, røde
tegltag og en labyrint af brostens-belagte
gader. Her ﬁndes to havne, som er adskilt
fra hinanden af det venetian-ske fort
Bourzti, der ligger placeret på en bakke
omgivet af hyggelige cafeer og pinjetræer.
Fortet danner ofte ramme om koncerter
og underholdning i løbet af sommeren.
Overfor havnen ﬁnder du den gamle bydel
med små hvide huse og smalle gader.

13

26.
Dyk udenfor Skiathos
I det krystalklare vand udenfor
Skiathos venter der en helt ny verden
under overﬂaden. Uanset om du er
nybegynder eller en erfaren dykker, så
tilbyder ”Skiathos Diving Center” noget
for alle. De har endda testdyk for dig,
som ikke har noget dykkercertiﬁkat.
Tag fat i din Apollo rejseleder for mere
information og bookning.

27.
Marin Park på Alonissos
Alonissos er den eneste ø i Grækenland,
hvor du bor i et naturreservat. Gå rundt
i Alonissos’ små gader og besøg den
gamle by, hvor der kun bor fem familier.
Rundt om hele øen lever de sjældne
munksæle, og har man heldet med sig
svømmer de med båden over til
Skopelos. Du kan endda se delﬁner, som
leger i bølgerne fra båden.
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29.
Fitness & Spa
Forkæl dig selv med en herlig
afkoblende stund på spa. Tag dig
selv den luksus det er at forkæle sig
selv med motion, sauna, jacuzzi
eller massage. Du ﬁnder det nye og
moderne Fitness & Spa Center i
Skiathos by på Evagelistrias Street.
Tlf.: +30 242 702 1014.

28.
Dog Shelter
Bag Panagia Kounistra kloster
ligger øens hundecenter. Her tager
frivillige sig af hjemløse hunde. Der
bliver sat pris på alt hjælp, og hvis
du er interesseret kan du hjælpe
med at tage hundene ud på en gåtur om formiddagen. Tag fat i din
Apollo rejseleder for mere
information.

30.
Taxibåd
Taxibåd er et godt alternativ til at
køre bus eller bil til forskellige
strande. Det koster mellem 2,5-5
EUR pr. person og båden går til
Vassilias, Achladies, Koukoun-aries
Beach samt øerne Tzougria og
Arkos.

31.
Udendørsbiograf
At nyde en god ﬁlm under
stjernerne er en fantastisk
oplevelse. De lune himmelstrøg,
noget godt at drikke og lidt snacks,
gør hvilken som helst ﬁlm til en
klassiker. Du ﬁnder ”Bion” på
hovedgaden Papadiamantis i
Skiathos by.
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MAD OG DRIKKE

32.

33.

Lækker madkultur

El Greco

Grækerne er kendte for deres gæstfrihed
og gode mad. Find en lille lokal taverne og
bestil ﬂere småretter, "meze", som kan
deles af hele bordet. Lækkerierne bliver
serveret, efterhånden som de bliver
færdige. En herlig måde at nyde en god
middag. Her er nogle af vores favoritter:

På restaurant "El Greco" kan du smage en
lang række forskellige græske specialiteter. Du kan for eksempel prøve en gang
moussaka eller hvad med en grillet blæksprutte? Du kan også vælge internationale retter, hvis du trænger til en
forandring fra det græske køkken.

Saganaki – Friteret ost
Stifado – Krydret kødgryde
Tzatziki – Yoghurt, agurk og hvidløg
Dolmadakia – Vinblade fyldt med ris
Tirokroketter – Friterede ostekroketter
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35.
Loutraki
Hvorfor ikke tage båden fra Skiathos by eller bilen fra Skopelos by
til Loutraki for at nyde en lækker
middag med friske råvarer fra
havet og bjergene. I byens havn
ﬁnder du ﬂere små taverner, der
alle har deres egen stil og byder på
ægte græsk stemning. Nyd den
gode mad og udsigten over havet
og solnedgangen.

34.
Græsk kaffe
I Grækenland er iskaffe – eller
frappé, som det kaldes – et stort
hit, og du kan smage den kolde drik
i alle mulige udgaver. Du kan
selvfølgelig også prøve den
kraftige traditionelle græske kaffe,
der bliver fremstillet i en speciel
kande, en såkaldt briki, og serveret
i små kopper.

36.
Dionyssos
I en smuk lille sidegade til Papadiamantis i Skiathos by ligger
denne familiedrevne restaurant.
Opskrifterne er blevet overleveret
fra generation til generation, så
der er virkelig tale om autentiske
græske måltider, som du kan nyde i
den hyggelige atmosfære.

17

38.
Omtalte Lyhnari
Besøger du restauranten Lyhnari i
Skiathos by, kan du være sikker på
at du kommer tilbage! Læn dig
tilbage og nyd den lækre mad, som
har givet Lyhnari Sit gode rygte.
Her får du uden tvivl en god aften
med traditionel græsk mad som
nydes i den hyggelige have.

39.
37.
Eksklusive Windmill
Hvis du vil have en uforglemmlig
aften på en af Skiathos' mest
eksklusive restauranter skal du
helt klart vælge Windmill
Restaurant. Den ligger i midten af
den nye bydel, med en smuk udsigt
over hele byen og havnen. Menuen
byder på masser af lækre internationelle retter. Vi anbefaler at du
bestiller bord.
Tlf.: +30 242 702 4550.
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Restaurant Limanaki
Restaurant Limanaki, som ligger
ved siden af Alkyon, byder på ﬂot
udsigt over ølandskabet Pounda
Marago, Tsougria og Tsougriaki. Lyt
til den stille musik som kun
forstyrres af lyden af bølgerne,
mens du nyder de smagfulde
græske og internationelle
specialiteter.

40.

41.

Asprolithos er en lidt uopdaget
restaurant, der kan tilbyde over 30
forskellige græske retter på menuen. Den ligger gemt væk i en sidegade i Skiathos by.

42.

Tæt på den plads, hvor den første
scene til ”Mamma Mia” blev indspillet, ligger restauranten The
Final Step. Som navnet antyder,
ligger den for enden af en række
trapper, og her kan du nyde lækker
mad sammen med den rigtig ﬁne
udsigt over Skiathos by.
Tlf.: +30 242 702 1877.

Den hyggelig bar Rock´n Roll ligger
i den gamle havn i Skiathos by.
Baren bliver betragtet som en af
Europas 10 bedste, og dens specialitet er drinks lavet af frisk frugt.
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43.

44.

Midt i Skopelos by, langs havnen, ﬁnder
du restaurant Gialos. Bland de mange
græske specialiteter på menuen vil du
med garanti ﬁnde en favorit. Ejerne taler
skandinavisk, så du har nemt ved at blive
forstået.

Skopelos har mange gode delikatesser at
tilbyde, men den måske mest kendte er
Skopelos ostetærte. Den kan bestilles på
alle øens taverner, og passer perfekt
sammen med en frisk græsk salat.

45.
Appelsinjuice
Friskpresset appelsinjuice i
Grækenland er noget af det bedste som
der ﬁndes. Slå dig ned på en café i
havnen og nyd den søde drink, samtidig
med at du tjekker det travle gadeliv ud.

46.
Frozen Yoghurt
Midt på hovedgaden Papadiamantis i
Skiathos by ﬁnder du en Frozen
Yoghurt-bar. Her kan du vælge mellem
en række forskellige smage og
toppinger. Når du har valgt hvad, samt
hvor meget du vil have, så betaler du
efterfølgende pr. gram.

47.
Lo&La
Hvis du får lyst til italiensk mad, så er
Lo&La i Skiathos by et super godt valg.
Her får du lækker mad og god service i
kombination med en fantastisk udsigt
over den gamle havn.
Tlf.: +30 242 702 9070.
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SEVÆRDIGHEDER

48.
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49.

Kastro

Evangelistria på Skiathos

Kastro, der ligger på den nordlige spids, er
Skiathos’ gamle hovedstad. Her ﬂyttede
store dele af befolkningen til i 1200-tallet
for at undgå piratangreb, og engang
fandtes her over 300 huse og 20 kirker.
I dag fremstår det meste af byen som en
ruin, som er ved at blive restaureret med
støtte fra EU.

Klostret blev bygget i slutningen af 1700tallet og ligger med en betagende udsigt i
øens nordlige ende. Klosteret spillede en
central rolle i den græske selvstændighedskamp mod tyrkerne i 1800-tallet, hvor
mange frihedskæmpere skjulte sig her.

50.
Smukke Tsougria
Tsougria er en smuk lille ø med ﬁne
strande omgivet af klart vand, der
ligger i den nordlige del af øgruppen
Sporaderne. Ifølge rygterne var The
Beatles interesseret i at købe øen i
1960erne, men det lykkedes dem aldrig
at få forhandlet sig frem til en
acceptabel købspris. Du kan komme
hertil med taxibåd fra den gamle havn
i Skiathos by.

51.
Skiathos’ gamle by
Med sit labyrintagtige netværk af stejle
og snørklede gader skulle Skiathos by i
gamle dage have været ekstra svær for
pirater at indtage. I dag er der ingen
frygt for pirater, så du kan med ro i
sindet gå på opdagelse i de spændende
gader. Farer du vild, så fortvivl ikke: alle
gader leder i sidste ende ned til havnen
eller til hovedgaden Papadiamantis.
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53.
Kastro i Skopelos
Den gamle bymidte i Skopelos by
ligger for enden af havneindløbet
og lokker med et charmerende
labyrintisk gadenet, som i sin tid
skulle afskrække piraterne fra at
gå i land. Bag kirken Paniagia
Panagitsa ligger Kastro, der er
ruinerne af et gammelt venetiansk
fort.

52.

Evangelistria på
Skopelos

Mamma Mia kirken

Nonneklostret Evangelistria er det
eneste aktive kloster på Skopelos,
og det beﬁnder sig på det højeste
punkt over byens havn. Det er en
hyggelig oplevelse at besøge klostret, hvor du kan studere nonnernes håndværk eller bare nyde
udsigten. Der ﬁndes i øvrigt ﬂere
andre smukke klosterbyggerier i
nærheden.

Gå ikke glip af chancen for at tage
båden over til Skopelos og lej en bil
eller tag en taxi for at genopleve
scenen i ﬁlmen Mamma Mia, hvor
Meryl Streep synger " The winner
takes it all". Gå op på den lille
bakke med kirken og føl dig som en
ﬁlmstjerne! Det skal dog siges, at
kirken på bakken ikke er den
samme kirke som i ﬁlmen, men det
er stadig en sjov oplevelse, og
udsigten er fantastisk.
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54.

55.
Neo Klima/Elios
30 kilometer fra Skopelos by på vej mod
Glossa ligger den lille by med dobbeltnavnet Neo Klima/Elios. Byen blev opført
i 1965, da befolkningen måtte evakueres
fra den gamle by, Klima, på grund af et
jordskælv. Fra byen kan du gå en smuk tur
til havnebyen Loutraki.

56.
Glossa
På Skopelos’ nordlige side ligger øens
næststørste by Glossa. Herfra er der en
betagende udsigt over Det Ægæiske Hav,
og du kan slikke sol ved den smukke
Perivolioustrand. Byen er endnu relativt
uopdaget af turister, så du kan føle dig
lidt som en opdagelsesrejsende, når du
begiver dig rundt i Glossa.
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SHOPPING
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57.

58.

Keramik

Shopping i Volos

Besøger du Skopelos, kan du ikke undgå
at lægge mærke til den specielle sorte og
hvide keramik, som øen er berømt for. Når
du lægger til med båd i havnen, er der ikke
langt til det nærmeste keramikværksted,
hvor du kan se, hvordan keramikken
bliver fremstillet. Du kan selvfølgelig også
købe en ﬁn souvenir med hjem.

Bor du på Skiathos, kan vi anbefale, at du
tager morgenskibet over til det græske
fastland og byen Volos. Her ﬁnder du et
væld af butikker, hvor du kan købe alt fra
souvenirs til tøj og smykker. Slut dagen af
med at indtage aftensmåltidet på en af
byens mange restauranter, inden du sejler
tilbage til Skiathos med den sidste færge.

59. Hovedgaden Papadiamantis
Vil du shoppe i Skiathos by, så skal du
sætte kurs mod hovedgaden Papadiamantis. Her ﬁnder du mange forskellige butikker, som sælger alt mellem
himmel og jord.

Der er åbent til langt ud på aftenen, så du
kan shoppe i den svale aftenluft, når solen
er gået ned. I mange af de smalle sidegader ligger der også små, hyggelige
butikker.
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”Like” os på Facebook – Apollo Danmark.
Her får du tips, inspiration og masser af gode
tilbud. Deltag i konkurrencer, og del dine egne
erfaringer og tips fra vores skønne rejsemål.
Du kan også rejse jorden rundt med os på
Instagram. Her får du vores bedste tips,
samt du kan dele dine egne med os.
Spørg din rejseleder, hvordan du gør.
http://instagram.com/apollodanmark
Velkommen til Apollo.

