67 TIPS

Lefkas, Parga & Sivota

INNHOLD
Sol, bad og sport

4–8

På egen hånd

9–15

Mat og drikke

16–22

Severdigheter

23–30

Shopping

31

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.

Porto Katsiki på Lefkas

Lille Desimi

er én av de ti vakreste strendene i Hellas.
Den ligger i ei lita bukt på sydvestkysten;
du kommer lettest dit med leiebil. På
stranden er det noen få solstoler og
parasoller og en liten restaurant.

ligger omtrent fem kilometer fra Nidri på
Lefkas. Det er en ﬁn steinstrand med
campingplass, restaurant og noen få
solstoler og parasoller til leie.
Det tar ca. 40 minutter på sykkel fra Nidri
– kjør mot Vlicho og sving til venstre når
du har kjørt gjennom byen; følg skiltene til
Desimi.
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3.

4.

Mikros Gialos på Lefkas
ligger i Poros, bare 20 minutter
med bil fra Nidri. Hyggelig strand,
rund, hvit og varm småstein og
vidunderlig blått vann – og
solstoler og parasoller til leie.

Den vakre
Milos-stranden

5.

på Lefkas kan bare nås med båt fra
Agios Nikitas. Her kan du koble av i
fred og ro, nesten helt for deg selv.
Vær oppmerksom på at taxibåtene
ikke går på søndager.

6.
Kathismastranden

Gå ikke glipp av
den storslagne Egremnistranden
på sydvestkysten av Lefkas. I høysesongen får du leid solstoler og
parasoller, og der er noen små
serveringsboder hvor du får kjøpt
snacks og drikke.

er en av de mest populære og beste
på Lefkas. På den store stranden
ﬁnnes alt man trenger for en dag
med sol og bad: parasoller, solstoler, ﬂere tavernaer og bassenger.
I høysesongen går det buss fra
Nidri via Lefkas; kjører du bil, tar
det ca. tre kvarter.

Sett av en dag på en av de vakreste
strendene i De joniske øyer, og
avslutt dagen med å nyte den
fantastiske solnedgangen.
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7.

8.

Lefkas –
Fartsfylt vannsport
og paragliding er kanskje ikke for
hvem som helst, men vil du prøve,
så kan du gjøre det på ett av de to
sentrene på Nidristranden; alene
eller sammen med noen. Utsikten
over Nidri og skjærgården er for
øvrig helt fantastisk oppe fra
fallskjermen.

9.

Brettseilere på Lefkas
kan henvende seg til surfesenteret
i Vasiliki på sørkysten. Ved Milisstranden nord for Lefkas by er der
også et senter som tilbyr kurs,
både for nybegynnere og de mer
erfarne.

10.
Det krystallklare vannet
rundt Lefkas

Lefkas – Kitesurﬁng
kan du lære hos Elements i Lefkas
by. De har profesjonelle instruktører, som også holder kurs for de
mest rutinerte surferne. Kursene
holdes på stranden Ai Giannis i
Lefkas by. Elements har også en
sportsbutikk inne i byen.
Telefon: +30 264 502 3921
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er perfekt for snorkling og oppdagelsesferd under overﬂaten.
Dive Shop i Nidri har både
snorklesafari og dykkekurs.
Finne fram: Havnepromenaden
Telefon: +30 694 760 3013/
697 757 6555

11.
Den "hemmelige" Sarakinikostranden ved Parga
kommer du til med båt eller bil. Den ligger
litt for seg selv, og her er det både parasoller, solstoler og et par tavernaer når
sulten og tørsten melder seg.
Båten tar du fra piren i Parga, og om du
kjører bil, så tar du veien mot Anthoussa
gjennom byen og snart ser du et skilt mot
Sarakiniko.

12.
Den lille øya Panagias
ligger rett utenfor Krioneristranden i
Parga – hit kan du faktisk svømme! Og når
du vel er kommet ut, kan du gå på oppdagelsesferd; det ﬁnnes bl.a. to små kirker
å besøke.

13.
Parga – Minigolf
er en morsom ferieaktivitet som passer de
ﬂeste. Banen i Parga ﬁnner du om du
følger veien rett fram etter taxiholdeplassen. I slutten av bakken ligger
Olympic Hotel; her tar du til høyre.
Telefon: +30 697 436 1293
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Saranda i spennende Albania

PÅ EGEN HÅND

14.

15.

Trivelige lille Sivota

Vin er viktig i Hellas

på Lefkas ligger bare halvannen mil fra
Nidri. Den har mye av det opprinnelige i
behold, og om sommeren er havna full av
seilbåter som er innom på besøk. På
tavernaene langs strandpromenaden er
du garantert blodfersk ﬁsk.

og selvsagt ﬁnnes det en vingud i gresk
mytologi – Dionysos. På Lefkas produseres to vinsorter; Vertzsamo som er rød
og rosé, og Taol som er hvit.
Ovenfor Sivota, langs hovedveien mellom
Nidri og Vassiliki, ligger en vakker vingård
som er åpen for besøkende. Man får vite
litt om produksjonen og kanskje også
prøvesmake litt.
Gården ligger åtte kilometer fra Nidri, på
høyre side ca. 500 meter etter tverrgaten
Sivros.
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16.
Naturparken Gliki
er et herlig utﬂuktsmål. Her kan du ri,
rafte, padle eller bare spasere i de vakre
omgivelsene. Området er viden kjent
for sin enestående natur og den vakre
elva Acheron, som har usedvanlig klart
vann. En populær og annerledes aktivitet er å vade i elva, men ta på badesko –
bunnen er steinete.
Finne fram fra Parga: Kjør ca. én mil
mot hovedveien; følg så veien mot Morﬁ
inntil du ser skiltet som viser at det er 15
km igjen til Gliki.
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18.
Spennende grotter
Utenfor Ioannina ligger Peramagrottene som lokalbefolkningen
oppdaget på 1940-tallet da de
gjemte seg for nazistene. Atmosfæren inne i grottene er spesiell; du
går blant dryppsteinsformasjoner
som man mener ble skapt for halvannen millioner år siden.

17.
Universitetsbyen
Ioannina
er rik på historie og kultur. Her er
det også gode shoppingforhold og
et livlig restaurant- og kaféområde
ved den vakre innsjøen. Vi anbefaler at du parkerer bilen i utkanten og spaserer inn mot byen langs
innsjøen. Det tar omtrent to timer
å kjøre fra Parga til Ioannina.
Finne fram fra Parga: Følg skiltingen på hovedveien mot Igomenitsa og siden mot Ioannina.

Entré 7 euro, halv pris for barn;
guiding inkludert.
Finne fram fra Parga: Kjør mot ﬂyplassen; etter hvert ser du skiltet
som viser vei til grottene.

19.
Våtmarksområdet
Rodia Wetland
har et rikt fugleliv og ﬂere oppdrettsanlegg for ﬁsk (omvisning
mulig). Miljøet står i fokus, og man
arbeider målbevisst for å bedre
forutsetningene for faunaen.
Ikke langt unna ligger klosteret
Virgin Mary of Rodia, som er kjent
for sine vakre fresker.
Finne fram fra Parga: Ta hovedveien, sving til høyre mot Preveza;
etter ca. 40 km til venstre mot Arta,
så mot Louros. Følg skiltene mot
Petra–Stroggili til du får et steinhus på venstre side. Kjøretid ca. 1
time.
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Romantiske Parga

21.
Klosterruinene på Valtos
er også et hyggelig mål for en
spasertur når man er i Parga. Gå til
slutten av Valtos-stranden og opp
mot det gule huset. Fortsetter du
et lite stykke til, så ser du ruinene.
Turen går i fredfulle omgivelser og
byr på en strålende utsikt over
havet.

22.
20.
Korfu by
er et hyggelig bekjentskap, og
særlig er gamlebyen trivelig. Vil du
shoppe er mulighetene gode, enten
du velger kjedeforretningene eller
noen av de mindre butikkene.

Den vakreste utsikten
i Parga får du fra den lille, hvite
kirken. Følg veien forbi Hotel Villa
Rosa og bakeriet; der ﬁnner du en
liten sti som går oppover fjellsiden.
Det varer ikke lenge før du er ved
kirken og kan nyte det storslagne
panoramaet.

Det går båt fra Parga til Korfu by
hver torsdag; reisetid tre timer hver
vei. Fra Igoumenitsa går det bilferge daglig.
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23.

24.

Zagoria er
et vakkert naturområde

Storken
kommer til Margarithi

med fjell og daler og små, pittoreske byer.
Området passer godt for oppdagelsesferd, men ta med kart – Zagoria er stort,
med mange landsbyer og veier å holde
rede på.

i store ﬂokker hvert år – for oss nordboere
er det spesielt å se de staselige fuglene i
vill tilstand. Byens tyrkiske kirke er for
øvrig vel verdt et besøk.
Finne fram fra Parga: Kjør mot Igoumenitsa; etter ca. en halvtime er det skiltet
mot Margarithi.

Finne fram fra Parga: Oppe på hovedveien
kjører du mot Ioannina, forbi ﬂyplassen
og så veien mot Zagoria.
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25.

26.

Lei bil eller moped
og dra til den lille fjellandsbyen
Agia, som ligger sju kilometer fra
Parga.
Kjør forbi Anthousa, så ser du byen
like etterpå. Blir du sulten, så
anbefales Oasis, som er en trivelig,
lokal taverna.

27.
Ali Pasja-borgen
ble bygget av den tyrkisk-albanske
hærføreren ved samme navn. På
begynnelsen av 1800-tallet inntok
han Parga-området og bygget borgen for å holde stand mot engelskmennene. De ga imidlertid snart
opp kampen og solgte hele byen til
Ali Pasja for 13 000 pund. Du kan ta
minitog fra Krioneri-stranden til
borgen.
Finne fram fra Parga: Kjør gjennom
Anthousa og følg så skiltene mot
borgen.

Den venetianske borgen
som ligger på høyden mellom
Valtos og Parga by, gjør seg aller
best på kvelden. Ta en spasertur
opp hit og avslutt dagen med et
glass vin på uteserveringen.
Fra Parga-siden tar du trappen; fra
Valtos går du opp bakken i enden
av stranden. Begge veier tar cirka ti
minutter.

28.
Ta en morgentur
gjennom olivenlundene til vannmøllene i Valtos. Følg veien som
går over Valtos ved Tango Club;
etter cirka ti minutter kommer du
til et skilt mot Anthousa. Følg
denne veien i en halvtime og du er
framme ved møllene.
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MAT OG DRIKKE
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29.

30.

Pomodoro i Nidri

Hos Tom's i Nidri

er stedet når du har lyst på italiensk mat,
det være seg pizza, pasta eller lasagna.
Restauranten ligger ﬁnt til nede i havna.

er atmosfæren rolig; en god ramme for
gode retter og en vakker solnedgang over
Madouri og den lille kirken Agios Kiriki.

Telefon: +30 264 509 3077

Finne fram: Ved stranden,
bak Apollos servicekontor
Telefon: +30 264 509 2928

31. Ta med familien til "Mamma Mia" i Nidri
Ta familien med på restauranten Mamma
Mia, hvor Jessica med familie ser til at
man får en hyggelig kveld. Her kan man
velge blant greske delikatesser fra en omfattende meny, mens de yngste gjestene
kanskje vil sette mest pris på det ﬁne

lekerommet. Et par kvelder i uka er det
levende musikk, og Jessicas ektemann
Spyros tar gjerne en dans eller to.
Finne fram: Havnepromenaden i Nidri
Telefon: +30 264 509 3102
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32.

33.

På Tranquilo i Nidri
kan du nyte en god frokost tidlig på
dagen eller en svalende drink når
det lir utpå. Her er faktisk både et
lite svømmebasseng og noen
solstoler som restaurantgjestene
er velkommen til å bruke.
Telefon: +30 264 509 9174

34.

Lyst på kaffe?
Eller en paraplydrink?
På Café de Paris serveres begge
deler, fra tidlig morgen til sen
kveld. Enkle matretter kan man
også få, og vil du på nett, så har de
WiFi.
Finne fram: Midt på havnepromenaden, Nidri
Telefon: +30 264 509 2235

35.
Dinner with a View
Oscars Pizza i Parga
serverer rykende varm pizza og
smaksrik pasta. Om du skulle
ønske litt variasjon fra det greske.
Finne fram: På havnepromenaden,
til høyre for piren.
Telefon: +30 268 403 1289
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får du på Dimitris taverna, knappe
tre kilometer fra Nidri – tradisjonell gresk mat og en enestående
utsikt over De joniske øyene.
Finne fram: Paleokatouna
Telefon: +30 264 509 2227

36.

37.

På hyggelige Makis
er det fersk ﬁsk som dominerer
spisekartet. I tillegg kan du nyte
den ﬁne utsikten over Det joniske
hav.
Finne fram: I Ligia,
ca. 10 km nord for Nidri
Telefon: +30 264 507 1939

Lefkas Tastes
er en trivelig liten butikk som
selger lokale produkter: te, olje,
honning, krydder og vin.

38.

Finne fram: Hovedgaten, Nidri
Telefon: +30 264 509 2327

39.
Kortreist mat med
moderne vri
får man på Pinewood helt nede i
strandkanten – det meste fra
saftig souvlaki til fristende salater.

På Taverna Ola Kala
i Nidri

Telefon: +30 264 509 2075

går det i greske retter fra grillen:
gyros og kleftiko hører til favorittene. Og litt sirkus – eieren George
er gammel sirkusartist og viser
gjerne noen av sine triks.
Finne fram: Hovedgaten
Telefon: +30 264 509 2441
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40.
Tavernaen "Sakis" i Parga

Hotel Salvator i Parga

drives i tradisjonell stil av Sakis og hans
familie, og har blitt riktig populær. Sakis
og sønnene serverer godbiter fra det
greske kjøkken, tryllet fram av fru Sakis
som står ved grytene.

er byens eneste femstjerners hotell og
restauranten en av de aller beste i byen –
her er du garantert et lekkert måltid.

Finne fram: Gå trappene til borgen og så
50 meter til høyre, forbi "Andreas
Taverna".
Telefon: +30 268 403 2262

20

41.
Hotellet ligger i Kyperi litt utenfor Parga;
bruk taxi eller leiebil. Dessuten går hotellbussen fra sentrum ﬂere ganger om
dagen.
Telefon: +30 268 403 2910

49.

43.
Baren " Veranda" i Parga
er en av de hyggeligste i byen.
Navnet har den fått av den store
verandaen i 2. etasje; her kan du
hygge deg med noe godt i glasset
og vakker utsikt i de lune kveldene.
Fra tid til annen er det levende
musikk her og ved midnattstider
forvandles baren til diskotek.
Finne fram: På venstre side
ved strandpromenaden
Telefon: +30 268 403 1202

42.
Det er et hektisk folkeliv
på Valtosstranden om dagen, men
når solen går ned, senker roen seg
og stranden blir et hyggelig alternativ til strandpromenaden i
Parga. Spandér noen koselige
kveldstimer på Tango Club; det tar
bare en liten halvtime å gå dit fra
sentrum.
Finne fram: Ta trappen opp til
borgen og fortsett rett fram. Tango
Club ligger i enden av stranden.
Telefon: +30 268 403 1252
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44.
Castello – Pargas beste?
Mange mener det. Restauranten
ligger i Hotel Acropol i gamlebyen
og byr på så vel lekre retter, som en
hyggelig atmosfære.
Finne fram: Agio Apostoli St. 4
Telefon: +30 268 403 1239

SEVERDIGHETER

45.

46.

Fossene i Dimossari på Lefkas I pittoreske Karia på Lefkas
er et ﬁnt utﬂuktsmål. Det tar bare en
knapp time å gå dit fra Nidri, og vel
framme kan man bade i kulpen under
fossen. Den som vil til toppen, kan ta
steintrappen opp. Rundt lunsjtider
skinner sola inn i skaret, og da er det en
ren nytelse å ta en dukkert i det forfriskende vannet.
Omgivelsene er frodige, og det ligger en
liten restaurant akkurat der stien opp til
fossen begynner. Fossen ligger ca. 3 km fra
Nidri, og det er skiltet fra hovedveien.

bor Maria Koutsochero, som er blitt kjent
for sine håndarbeider som hun broderer
med én hånd. Hun måtte amputere en
arm etter en ulykke i tiårsalderen og ﬁkk
også venstrehånden deformert. Hun
begynte likevel å brodere, og da hun var
19 år, ﬁkk hun en åpenbaring som sa at
hun skulle dra hjem til Karia og starte
broderiskole.
Karia har et hyggelig lite torg med tavernaer og kaféer, og der er også et lite
museum hvor du kan få kjøpt vakre
broderier.
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48.
Fra Eglouvi har man
panoramautsikt
over Lefkas og øyene rundt. Eglouvi
ligger på 730 meter midt på Lefkas,
og er kjent over hele Hellas for
linsene som dyrkes her.
Rundt den 7. august hvert år feires
grøden ved kapellet som er tilegnet
profeten Elias. Kapellet ligger noen
kilometer fra Eglouvi – utsikten
over øya og skjærgården er rett og
slett enestående.

47.
Vassiliki på Lefkas
er den største feriebyen nest etter
Nidri. På den store stranden er det
et stort tilbud innen vannsport, og
også en hyggelig havnepromenade
hvor spisestedene ligger tett i tett.
Herfra går det båter til Kefalonia
og Ithaka.
Vassiliki er populært blant
brettseilerne, og når vinden er
riktig kan det være hundretalls
surfere ute i bukta samtidig.
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49.
Kapp Lefkada
på sørspissen av Lefkas ligger i
enden av en dårlig bilvei, men vel
framme blir du belønnet med en
enestående utsikt over De joniske
øyer. For øvrig sier legenden at det
var her forfatterinnen Sappho
kastet seg utfor klippene i kjærlighetssorg.

50.

51.

Santa Maura-fortet
på Lefkas
ble bygd på 1300-tallet og er et ﬁnt
utﬂuktsmål. Inne på festningsområdet ligger en kirke som er tilegnet Santa Maura. Kirken er åpen
for besøkende mellom kl. 08.30 og
15.00, daglig unntatt mandag.

Agios Nikitas på Lefkas
er en genuin liten landsby på nordvestkysten. Her er mange ﬁne
strender og hyggelige spisesteder –
et perfekt sted å legge inn et stopp
under en rundtur på øya.

52.

53.
Faneromeris-klosteret

I landsbyen Poros
på Lefkas

ligger ikke langt fra Lefkas by. Det
ble grunnlagt av lærlinger av apostelen Paulus, og det bor fortsatt
munker her. Klosteret huser en
utstilling med kristne bøker og
vakre ikoner, og er åpent for
besøkende på dagtid.

ligger den vakre Analipsikirken
med imponerende veggmalerier
fra 1500-tallet. Her er også restene
etter et palass fra 300-tallet f.Kr. og
en gammel olivenpresse. Ikke
langt unna ligger ﬁskerlandsbyen
Mikros Gialos med sin ﬁne, lille
strand.
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54.

55.

Agios Kiriaki-kirken
ligger på en halvøy utenfor Nidri.
Du kan bli med en av ﬁskebåtene
som går fra havna i Nidri, eller
sykle ut og gå de siste hundre
meterne. Kjør mot Vlicho og sving
til venstre mot kirken.

Fredelige Maganissi

Onassisfamiliens
legendariske øy

er Lefkas' naboøy hvor du kan tilbringe en deilig dag på sykkel eller
scooter. Ta med mat og ha en hyggelig piknik i skyggen når det er
som varmest. Det går ferger
mellom øyene ﬂere ganger om
dagen.

Scorpios ligger ca. 20 minutter fra
havna i Nidri. Daglig jobber 15
personer for å holde alt i stand i
tilfelle eierinnen Athina skulle
dukke opp.

57.

56.

De ﬂeste båtutﬂuktene stopper
ved Scorpios – to av strendene på
øya er offentlige, og ovenfor den
ene ligger kapellet hvor Jackie
Kennedy og Aristoteles Onassis
giftet seg. Her er han for øvrig også
gravlagt, sammen med sine to
barn.
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Sjarmerende Vlichos
på Lefkas
ligger i gangavstand fra Nidri. Sett
deg på en av de hyggelige utekaféene i sjøkanten med en matbit
eller en kaffekopp.

58.

59.

Amﬁteateret Dodoni

Nikopolis – Seiersbyen

er ett av de best bevarte i Hellas. Det ble
bygd ca. år 300 f.Kr., og man kan formelig
fornemme historiens vingesus når man
kommer hit. Hver sommer holdes en
dramafestival her – kontakt gjerne reiselederen for nærmere informasjon. Du
kommer lettest hit med leiebil.

ligger nær Preveza. Byen ﬁkk navnet av
Octavian til minne om hans seier over
Kleopatra og Antonius i sjøslaget ved
Aktion. Byen var handelssentrum med to
havner, og den dag i dag kan man fortsatt
se bymuren, en akvedukt og et stort
romersk teater.

Finne fram fra Parga: Kjør til Thesprotia
gjennom Margarithi. Når du kommer til
motorveien, kjører du mot Ioannina og
følger så skiltene mot Dodoni.

Finne fram fra Parga: Kjør mot Preveza
(ca. 1 time). Et lite stykke inne i byen er det
skiltet mot Nikopolis.

27

60.
Historien står i fokus
i Arta. Her kan du blant annet se den
eldste tyrkiske brua i Hellas og 1200tallskirken Pangaia Parigoritissa
med sine seks kupler. Arta huser for
øvrig ﬂere interessante bygninger fra
tyrkertiden.
Finne fram fra Parga: Kjør mot
Preveza, og følg så skiltene til Arta

61.
Klippeformasjonene
Meteora
beskrives iblant som Europas Grand
Canyon pga. områdets unike karakter. På de spisse toppene ligger ﬂere
hundre år gamle klostre. Noen av
dem er åpen for besøkende, som
f.eks. Megalo Meteora. Det har også
et museum som viser hvordan
munkene har levd og virket i hundrevis av år.
Åpent daglig unntatt tirsdag
09.00–13.00/15.30–18.00
Entré ca. 5 euro
Finne fram fra Parga: Kjør mot
Paramithia og deretter motorveien
mot Panagia. Følg skiltene til
Kalabaka-muséet.
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63.
Ali Pasja-muséet
ligger i Agios Pandaleimonosklosteret, ute på den lille øya i
Pamvotissjøen i Ioannina. Her
bodde Ali Pasja mens han styrte
Parga, og det var også her han
døde 83 år gammel, da den tyrkiske
sultanen fant ham etter en årelang
jakt. Han er begravet i klosterets
mausoleum.
Muséet belyser på en interessant
måte hvordan man levde og virket
i Hellas på 1800-tallet.

62.
Grotten Necromandio
var nedgangen til dødsriket Hades
i følge de gamle grekerne. Grotten
ble oppdaget på 1950-tallet, og
man fant blant annet rester av
mat, dyr og keramikk i den. I antikken valfartet man hit fra hele
Hellas for å møte oraklet og få
kontakt med sine døde slektninger.
Grotten ligger på en høyde bak
Kalanaki; det tar cirka ti minutter å
gå opp. Entré 2 euro.

Åpent daglig 08.00–11.00 i
høysesongen. Entré 60 cent.
Finne fram fra Parga: Ta båten fra
Ioannina (1 euro pr. person).

Finne fram fra Parga: Kjør mot
Preveza. Etter ca. ett kvarter ser du
landsbyen Kanalaki på venstre
side. Sving av mot Kanalaki og følg
skiltene mot Necromandio.
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64.

65.

Vikos-ravinen

Zalongomonumentet

I følge Guiness' rekordbok er dette
verdens dypeste ravine. Den ligger
i det vakre Zagori-området, et par
timer med bil fra Parga. Ravinen er
rundt 20 kilometer lang, og fjellveggene som tårner seg opp på
begge sider er fra 120 til imponerende 490 meter høye.

markerer en meget spesiell og dramatisk begivenhet. I 1803 begikk 63
kvinner kollektivt selvmord ved å
kaste seg utfor klippene ved
Zalongo. Tyrkerne hadde invadert
området og mennene ble i landsbyen for å forsvare den, men ble
drept én etter én. I stedet for å
falle i hendene på ﬁenden, tok
kvinnene barna med seg opp på
toppen og kastet seg utfor. Først i
1932 ble historien offentlig kjent,
og på femtitallet ble monumentet
reist. Det er 400 trinn opp til toppen
– en meget spesiell klatretur.

Finne fram fra Parga: Kjør mot
Ionnina til du nærmer deg ﬂyplassen. Der tar du til venstre mot
Monodendri og kjører så langt
veien går. Den siste biten må du gå
til fots, men det er det verdt –
panoramaet som åpner seg oppe
på utsiktsplassen er praktfullt.
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Finne fram fra Parga: Kjør mot
Preveza og følg kystveien til skiltet
mot Kastrosikia. Sving av, og like
etter følger skiltet mot Zalongo.

SHOPPING

66.

67.

Oro Parga

La Madusa i Parga

er stedet om du vil kjøpe smykker og
klokker av god kvalitet. Butikken ligger i
sentrum av Parga – kommer du fra taxiholdeplassen fortsetter du bare rett ned
gaten. Etter svingen ligger Oro Parga på
høyre side.

er viden kjent for sine ﬁne bikinier og
badedrakter. Butikken ligger vis á vis Café
Eden; et lite stykke før trappene som fører
opp til borgen.
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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.

