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Velg Apollo Mondo Family Resorts for en fullkommen familieferie.
Her er det både barneklubb og svømmeskole! Les mer på apollo.no

SOL, BAD OG SPORT

1.

2.

Apella-stranden

Diakóftis-stranden

karakteriseres som én av de ﬁneste i
Hellas og den med den vakreste beliggenheten. Stranden ligger mellom pinjekledde åser som gir deilig skygge; helt ned
til den hvite sanden og den krystallklare,
dypblå sjøen. På toppen av alt ligger en
taverna perfekt plassert like ovenfor, og
man kan leie solstoler og parasoller.

er herlig og nesten uberørt; her er det
freden og roen som rår. Her er ingen
tavernaer, solstoler eller parasoller, og
eneste måten å komme hit på, er med bil
eller scooter. Den ligger for øvrig like
bortenfor ﬂyplassen. Vel fremme vil du
nok ﬁnne at det var turen verdt – her
venter nemlig en forbløffende vakker
sandstrand kantet av krystallklart vann.
Langs veien til Diakóftis ligger det ﬂere
mindre, urørte strender – du ﬁnner
kanskje en annen favoritt før du når fram
til Diakóftis.

Det er en fantastisk opplevelse å komme
til Apella fra sjøsiden – har du mulighet,
så ta båt hit. Vil du styre dagen din selv, så
kan du leie bil eller scooter og komme
landeveien.
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4.
Felles familieaktiviteter
i ferien er alltid hyggelig – for
eksempel et familiemesterskap i
minigolf. Der er en god bane i
Pigadia, ved siden av bussholdeplassen.

5.
Dykking

3.
Brettseilere
har utmerkede forhold på Karpathos. Like ved ﬂyplassen er det et
sted hvor det er nærmest perfekte
forhold, enten man er nybegynner
eller erfaren utøver av sporten. At
verdensmesterskapet i brettseiling
har blitt avviklet på Karpathos, sier
jo sitt.

Det klare vannet rundt Karpathos
egner seg utmerket for slik aktivitet, så benytt anledningen til å se
hva som skjuler seg under overﬂaten. Du kommer til å ﬁnne både
vakre klippeformasjoner og stimer
med ulike ﬁskeslag. Har du ikke
dykkesertiﬁkat allerede, så er det
mulig å få tatt et prøvedykk.
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7.
Agios Nikólaos
ved Arkasa
er en meget populær strand blant
lokalbefolkningen; mye på grunn
av de store, deilige bølgene. Sandstranden er relativt langgrunn, noe
barnefamiliene vet å sette pris. Når
de fastboende sier at de skal "dra
og leke i bølgene", så er det hit de
setter kursen. Greske spesialiteter
får man på tavernaen, hvor det
også er parasoller og solstoler man
kan slappe av i etter maten.

6.
Agios Nikólaos
ved Spoa
er en liten, sjarmerende strand.
Vannet er krystallklart, og stranden består av småstein og grov
sand. Blir du sulten, så ligger det en
taverna her. Blir du rastløs, kan du
ta en liten spasertur – det ligger en
hyggelig havn like i nærheten.
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8.
Tre strender i én
Like etter Xenóna, sentralt i
Pigadia, ligger en 2,5 kilometer
lang strand som er delt i tre mindre:
Xenóna, Áfoti og Vrónti. Så her er
det bare å velge og vrake for å ﬁnne
den beste plassen mens du rusler
av gårde i vannkanten.

10.
Hver by sitt fotballag
Vanligvis er øyas innbyggere sammensveiset og hyggelige mot hverandre, men når det er klart for
lokalderby i fotball, så er det kampgløden som rår. Stemningen blir
både intens og følelsesladet!

11.
Nyt utsikten

9.
Den lille Aháta-stranden
ligger usedvanlig vakkert til nord
for Aperi. Rullesteinsstrand, solsenger og parasoller til utleie og en
trivelig taverna gjør den til et ﬁnt
alternativ.
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Karpathos er enestående når det
kommer til vakker natur. Den beste
utsikten får du fra toppen av Kali
Limni, det høyeste fjellet på øya.
Det går an å kjøre et stykke oppover, men vil du helt til toppen, så
må du gå den siste biten – ta på
gode sko.

12.

13.

Bortgjemte lille Kastélia
i Amopí er en strand du ikke må gå
glipp av. Den er ikke synlig fra
veien, men du ﬁnner den nedenfor
Hotel Aegean Village – gå ned
veien, og fortsett det siste stykket
ned den bratte trappen.

Megali Amopí –
"Store Amopí"

14.

er den største stranden i det pittoreske lokalsamfunnet. Den er langgrunn og meget populær blant så
vel fastboende, som tilreisende,
barnefamilier. Der er ﬂere hyggelige spisesteder i nærheten og ﬁne
solsenger å slappe av i. Vil du ha litt
skygge, kan du leie parasoll også.

15.
Mikri Amopí –
"Lille Amopí"
Rullesteinstranden
Kyrá Panagiá
er meget populær. Den kantes av
ﬂere små og sjarmerende tavernaer og snorkleopplevelsen er
stor, men vil du heller koble av med
en god bok, så kan du leie både
solseng og parasoll. Ikke langt
unna ligger kirken med det røde
taket som har gitt stranden sitt
navn.

er den lille strandstripen som
ligger etter Megalí Amopí. Her er en
hyggelig taverna, solstoler og
parasoller.
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Populære Kyrá Panagiá

16.

17.

Potalistranden
ﬁnner du på venstre side, før du
kommer inn til sentrum av Lefkos.
Den består av rullestein blandet
med noe større stein, man kan leie
solstoler og parasoller, og blir du
sulten, så er der både en taverna
og et hotell i nærheten.

Xenona i Pigadia
er en ﬁn strand å tilbringe dagen
på. Solstoler og parasoller kan
leies, og en forfriskende frappé fås
kjøpt på én av de mange kaféene i
området.

18.

19.
Votsalákia i Amopí

Vrónti er den siste biten
av den lange, ﬁne stranden i
Pigadia. Utsikten inn mot byen er
fantastisk, og svært mange fastboende liker å komme hit. Ta en tur,
så skjønner du fort hvorfor.

er en herlig rullesteinstrand. Der er
ﬂere tavernaer i området, og langs
strandkanten kan du leie solstol og
parasoll. Stranden ligger ikke langt
fra Megali Amopí og den store
parkeringsplassen.
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PÅ EGEN HÅND

20.
Sett kurs og tempo selv
Det viktigste å ha med i feriekofferten er
nysgjerrighet, og beste måten å få utløp
for den på, er å dra på en egenkomponert
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utﬂukt. Lei bil eller moped gjennom oss,
og dra rundt på denne dramatiske og
vakre øya på jakt etter din egen favoritt.

21. Dra til vakre Saria nord for Karpathos
Den enkleste måten å komme hit på er å
ta båten langs østkysten til Palatiastranden. Det sies at Saria en gang var en
del av Karpathos og at øyene ble skilt fra
hver-andre etter et stort jordskjelv. Sarias
skjønnhet er slående, med klart vann som

frister til deilige bad. Den eventyrlystne
kan ta en fottur for å se på ruiner og hus
som daterer seg tilbake til år 2 000 f.Kr.
Saria er karrig og har begrenset ﬂora og
fauna; den preges av det høye fjellet som
strekker seg opp mot skyene.
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22. Olympos – den genuine fjellandsbyen
Det er mange særpregede landsbyer i fjellene på Karpathos, men oppe på Proﬁtisfjellet ligger én som er helt spesiell. Sjarmerende lille Olympos ble grunnlagt på
900-tallet, og siden har tiden stått mer
eller mindre stille fordi den har vært isolert fra resten av øya fram til 1980-tallet.
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Kultur og tradisjoner er godt bevart,
klesdrakten spesiell, det hjemmebakte
brødet smaker herlig og utsikten over hav
og fjell spektakulær. Og over det hele
ligger duften av de mange krydderurtene
som vokser i fjellet.

MAT OG DRIKKE
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23.

24.

Taverna Perdika

På Rinas Taverna

ligger i den lille fjellandsbyen Menetes,
på hjørnet ved kirken. Eieren, Kostas, står
selv for maten. Bestill gjerne meze – de
delikate, små appetittvekkerne – før du
tar en titt på hovedrettene. Det kan være
de har kanin på menyen. Hans hjemmelagde pommes frites må du i hvert fall
prøve.

får du de aller beste "makarounes"rettene, øyas lokale pasta. Bak tavernaen
ligger kjøkkenhagen; her snakker vi om
kortreist mat! Etterpå kan du slå deg ned
på Cristou Pigadi eller Damatria; strendene ligger rett over veien.
Du ﬁnner Rinas Taverna ved hovedveien, i
retning ﬂyplassen.

Prøv det hjemmebakte brødet
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25.

26.

Fava er en rett du må prøve

Det meste av olivenoljen

når du er på Karpathos. Den lages på
kikerter eller gule erter og serveres varm,
sammen med rå løk. Fava passer godt som
forrett eller som tilbehør til hovedretten,
og spises med fordel sammen med godt,
gresk brød.

som fremstilles på Karpathos kommer fra
området rundt Mesohori. Kjører du en tur
dit, får du oppleve fantastisk natur hvor
oliventrærne står i ﬂotte rekker i bakkene.
Olivenolje får man natur-ligvis ikke bare
her, men ønsker du å ta en ekte bit av
Karpathos hjem, så anbefaler vi at du
kjøper denne smakfulle oljen.

27.
Kápari i Agios Nikólaos
på østkysten er en trivelig taverna. Den
ligger mellom Spoa og Apelastranden, ved
siden av Agios Nikólaos-kirken. Her skal
du prøve kápari-salaten – personalet har
selv vært ute og plukket blomsterknopper
fra kapersbuskene. Knoppene syltes i saltlake og eddik, og det ferdige produktet
smaker spesielt godt sammen med olivenolje, hjemmebakt brød, sardiner og et lite
glass ouzo.

28.
Under the Trees
ligger på en høyde, litt utenfor Finiki.
Eierne har selv bygd restauranten og serverer grønnsaker fra egen avling. Er du i
nærheten, bør du ta en matbit her; souvlakien – enten du velger kylling eller oksekjøtt – er meget god.
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29.

30.

Er du glad i iskrem
så er Pigadia stedet for deg. Her er
ﬂere isbarer; mange av dem selger
hjemmelaget is, noe som selvfølgelig gjør den ekstra god. Prøv deg
fram – ﬁnn din egen favoritt.

31.
Honning
er, i tillegg til førsteklasses olivenolje, også viktig for Karpathos.
Kikker du nøye oppover fjellsidene
kan det være du får øye på de
fargeglade bikubene. Prøv honningen sammen med litt yoghurt
og frisk frukt; det er en ﬁn start på
dagen!

Nasjonaldrikken ouzo
må du naturligvis smake når du
ferierer i Hellas. Ouzo er basert på
anis og blir hvit på farge når den
blandes med vann. Raki er også en
gresk favoritt, som ofte serveres
sammen med noen gode meze.
Skål!

32.
En gresk kaffe
er rene energibomben etter en lang
dag. Kaffen er mørk og kraftig i
smaken og serveres rykende varm i
en liten kopp. Det serveres tre varianter: sketo (uten sukker), metrio
(litt sukker) eller gliko (mye sukker).
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33.
Fersk ﬁsk
serveres på mange av restaurantene i
kystbyene. Spør etter dagens fangst når
du skal bestille, og ha gjerne litt sitronsaft over ﬁsken før du begynner å spise.
Deilig!

34.
Lokale vingårder
er det faktisk en hel del av på Karpathos,
selv om nok olivendyrkingen er best kjent.
Prøv gjerne et glass av den lokale vinen
når du skal ut og spise.

35.
Friskt, rennende vann
fra utendørskraner og brønner kan man
ﬁnne ﬂere steder rundt Pigadia. Vannet
kommer fra kilder oppe i fjellene, og de
fastboende henter ofte vann til husholdningen her. Husk å fylle vannﬂasken når
du er på sightseeing. Pigadia betyr faktisk brønn eller kilde – ikke helt uventet,
kanskje.
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SEVERDIGHETER

36.
Øya Kasos ligger sørvest for Karpathos
Akkurat som de andre øyene i området ble
den utsatt for angrep fra pirater i sin tid.
Så har den da også vært kjent for sitt sjøforsvar; innbyggerne på Kasos var svært
dyktige båtbyggere.
I 1824 ble Kasos angrepet av Tyrkia og

Egypt; et angrep som førte til at øya ble
utbrent, og båtbyggingen tok slutt. Men
det er fortsatt mye å se her. Naturen er
fantastisk med mektige fjell, rik ﬂora og
spennende fuglearter. Du kan forresten ta
verdens korteste ﬂytur mellom Pigadia og
Kasos – den tar totalt ﬁre minutter.
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38.
Othos er den eldste byen
på øya. I tillegg til en enestående
utsikt byr den også på en hyggelig
og gemyttlig atmosfære. Othos har
et lite bymuseum som er verdt et
besøk og er for øvrig kjent for sin
gode rødvin og mange festivaler –
særlig Agios Pandeleimon.
Othos ligger cirka en kilometer vest
for Aperi, og er den byen som ligger
høyest av alle: 500 meter over
havet.

37.
Er du glad i ﬁsk
så skal du sette kursen mot Finiki.
Her ligger nemlig øyas beste ﬁskerestauranter, og havna er full av
små ﬁskebåter som leverer ferske
råvarer hver dag. Og har du først
kommet hit, så ta en titt på minnesmerket i havneområdet.
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39.
Menetes
ligger åtte kilometer fra Pigadia og
har vært bebodd siden 1400-tallet.
Den har et lite etnograﬁsk museum
med en ﬁn samling arkeologiske
funn: keramikk, skulpturer og
andre interessante gjenstander fra
området som speiler byens dramatiske historie. I Menetes ﬁnnes
også en og annen rest etter hus fra
den neoklassiske perioden og etter
den gamle kirken St. Mamas.

41.
Særpregede lille Chalki
ligger like utenfor Rhodos og er
mest kjent som freds- og vennskapsøya. Den har egentlig bare én
by, Nimporio, som har en enestående beliggenhet på en skrent ut
mot havet. Det bor knapt 300 mennesker her, og tidligere var tilbudet
til besøkende meget begrenset. Nå
kommer det imidlertid stadig ﬂere
ungdommer hit, og dermed dukker
det opp ﬂere tavernaer og barer.

40.
Den gamle hovedstaden
Aperi
ligger vakkert til på en høyde,
drøye 300 meter over havet. Byen,
som var hovedstad fram til 1892, er
bygget inne i en ravine og kan ikke
ses fra sjøen. Den har en vakker
kirke, pene velstelte hus og blomstrende hager.

Det som nok likevel er det mest
spesielle med Chalki, er fraværet av
biltraﬁkk – her er det avkobling
som gjelder. Du kan ta båten fra
Pigadia direkte til Chalki.

42.
Havnebyen Diafani
ligger bare noen kilometer fra
Olympos og kan nås med båt fra
Pigadia. Diafani er et lite og rolig
sted med et fåtall tavernaer og
kaféer; nyt utsikten mens du lytter
til rislingen fra byens ﬁne fontene.
Nærmeste strand består for det
meste av stein, men et lite stykke
unna, cirka 20 minutter til fots,
ligger den ﬁne, lille stranden
Vananda.

25

44.
Det arkeologiske muséet
i Arkása har, naturlig nok, først og
fremst arkeologiske samlinger,
men det huser også en avdeling
med jordbruksredskaper. Muséet
har også gjenstander fra utgravningene i Paliokastro og Agia
Anastasia. Kontakt presten om du
vil besøke muséet.

45.
43.
Mesohori –
"byen i midten" –
er én av de eldste på øya. Den ble til
av samme grunn som mange av de
andre byene – beliggenheten
beskyttet innbyggerne mot pirater.
Det var nemlig ikke mulig å ta seg
sjøveien til Mesohori; bare langs
veien.
Hvert år fremstilles mer enn 600
tonn olivenolje ved byens mange
olivenpresserier; det gjør Mesohori
til lokal markedsleder. Det sies
også at byen har en kilde med
magiske egenskaper. Drikker en
kvinne fra kilden kommer hun til å
gifte seg med en mann fra øya.
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Folkemuséet i Othos
ligger i ﬂere hus som er bygd på
tradisjonell manér, og som er
typiske for den ﬁne byggeskikken
på Karpahtos. Samlingen inneholder mange ﬁne eksempler på
lokalt kunsthåndverk.

46.

47.

Pyles – én av øyas tolv byer

Bymuséet i Pigadia

ligger i frodige omgivelser i den vestlige
delen av øya og byr på en fantastisk
utsikt til naboøya Kasos. Venter du til
kvelden, kan du også nyte den enestående solnedgangen.

ligger like ved rådhuset. Muséet er tredelt,
med gjenstander fra førhistorisk tid, fra
antikkens Karpathos og funn gjort i
landsbyer og kirker rundt om på øya, som
daterer seg til starten på vår tidsregning.

Ta gjerne en titt innom det lille muséet
nær hovedveien: her kan du foreta en
historisk reise tilbake til det gamle
bondesamfunnet og få et godt bilde av
hvordan bøndene levde i tidligere tider.
Under krigen ﬂyktet mange utenlands,
men så fort de får sjansen, kommer de
tilbake til sitt elskede Pyles på ferie. Etter
å ha vært her, forstår du sikkert hva som
trekker.
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49.
Posideon eller Potideon
var det gamle navnet på Karpathos' hovedstad. Antikkens
Potideon ble grunnlagt av
inntrengere fra Mykene i år 1 400
f.Kr. Mens de var her, bygde de
blant annet en borg – akropolis –
oppe på en 23 meter høy klippe.
Den dag i dag ﬁnnes det ﬂere spor
etter dem, blant annet mynter og
keramikk, som du kan se i Pigadia.

48.
Agia Soﬁa-kirken
ligger i nærheten av Arkása, ved
ruinene av Anastasiakirken som
ble bygd på slutten av 500-tallet.
Det vakre mosaikkgulvet ﬁnnes
fortsatt. Agia Soﬁa-kirken ble bygd
ikke lenge etterpå.
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50.
Folkemuséet i Menetes
ligger i et 200 år gammelt hus.
Muséet huser blant annet bruksgjenstander, musikkinstrumenter
og en portrettsamling av byens
ledende personligheter opp gjennom tidene.

51.

52.

Akropolis Paliokastro

Den bortgjemte kirken

ved Arkása er verdt en tur. Det tar cirka ett
kvarter å gå opp bakkene fra Agia Soﬁa.
Stien kan virke bratt, men det er en relativt kort tur som går gjennom den gamle
byen, samtidig som man kan hvile øynene
på en uimotståelig utsikt.

Agios Georgios er meget imponerende og
den eldste på Karpathos. Den ligger gjemt
mellom høye bergvegger, så hold øynene
åpne når du er i utkanten av Lefkos.

Vel oppe kan du utforske ruinene av det
gamle slottet Paliokastro og se nærmere
på restene av de mektige søylene som i sin
tid holdt slottstaket oppe. Den lille slottskirken fra 500-tallet har for øvrig et ﬁnt,
fargerikt mosaikkgulv.
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54.
Karpathos Minas Vlahos
må du ikke gå glipp av. I galleriet
kan du rusle blant Minas trivelige
arbeider til tonene av harmonisk
musikk. Om du ikke akkurat synes
at kunstverkene passer på veggen
hjemme, så kan du jo nøye deg med
et lite bilde eller et postkort med
kunstmotiv som du kan sende til
dem hjemme.

53.
Det blåser en del
på Karpathos, til glede for dagens
brettseilere. I tidligere tider utnyttet man imidlertid vinden for å
drive vindmøller. De var et viktig
redskap for bøndene – slik ﬁkk de
malt korn til brødbakingen. Det
ﬁnnes fortsatt mange vindmøller
på øya, i varierende grad av forfall.
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55.
Gresk musikk og sang
hører man overalt i Pigadia, så
hold ørene åpne på de lokale
kaféene og restaurantene. Det er
ﬂere steder som byr på levende
musikk og sang; gresk, naturligvis.
Kos deg med en herlig musikkaften
med gode musikanter. Slipp deg
gjerne litt løs – det setter grekerne
pris på.

SHOPPING

56.

57.

A Girl's Best Friend

Dia Chiros

Der er ﬂere gode og velassorterte gullsmeder på Karpathos; for eksempel
Lekkas midt i gågaten i Pigadia. Når du
titter på prislappene i vinduene, vil du se
at smykker er betydelig billigere her enn
hjemme. Har du vært på jakt etter en
forlovelsesring i lengre tid, så kan det
kanskje være på tide å slå til?

Velkommen til en av Pigadias mest
sjarmerende butikker, midt i byen. Dia
Chiros har en samling malerier og kunsthåndverk utført av kunstnere fra hele
Hellas. Ekteparet som eier butikken gjør
alltid sitt ytterste for at du skal ﬁnne det
som passer deg aller best.
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Lik oss på facebook.com/ApolloNorge!
Her får du reisetips og mange gode reisetilbud.
Følg oss på instagram.com/apolloreiser.
Vi skaper reiselyst og inspirasjon med
ﬂotte bilder fra reisemål og hoteller.
Del feriebildene dine med
#apolloreiser og #apollocruise!
Velkommen til Apollo.

