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SOL, BAD OG SPORT

1.

2.

Skiathos – Banana Beach

Skiathos –
Koukounaries-stranden

er en av øyas beste strender. Særlig
ungdommen trekkes hit; det er rene
"partystranden" i høysesongen. Men der
er også vannsport i utvalg og et par
tavernaer hvor man kan spise en god
lunsj.
Til høyre, bak klippene og den lille odden,
ligger den kjente naturiststranden Little
Banana Beach.
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regnes som en av de beste i Europa; den er
drøyt én kilometer lang og har ﬁnkornet
sand. Navnet betyr "pinjenøtt" – så er den
da også omgitt av pinjetrær som gir deilig
skygge på varme dager. Bølgene er ikke så
store, så her kan også barna bade. Langs
stranden ligger ﬂere spisesteder, og der er
også vannsport for den som vil ha litt
aktivitet.

3.

4.

Skiathos – Agia Eleni
er en liten og rolig strand med en
hyggelig taverna. Som på de ﬂeste
strendene på sørvestkysten, er
solnedgangen her svært vakker.

5.
Skiathos –
På Xanemo-stranden
kan du ta et bad i det blå havet
mens du ser på de store ﬂyene som
går inn for landing over hodet på
deg. Landingsbanen ligger mellom
Xanemo og den nye havna, og det
er like fascinerende å se på hver
gang et ﬂy tar av eller lander.

Skiathos – Lalaria Beach
er den mest fascinerende stranden
på øya. Den ligger på nordsiden og
kan bare nås med båt, som går fra
den gamle havna. Det turkisblå
vannet er krystallklart, og de hvite
steinene får stranden til å skimre.
Ta med mat og drikke – her ﬁnnes
ingen serveringssteder.
Vær oppmerksom på at det ikke
er tillatt å ta med steiner fra
Lalaria Beach.

6.
Skiathos –
Mandraki-stranden
er ubeskrivelig vakker; omgitt av
røde klipper og med ﬁnkornet
sand. Her kan du ta en matbit på
tavernaen mens du nyter den
fantastiske solnedgangen.
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7.

8.

Skiathos –
Megali Ammos
ligger i utkanten av Skiathos by.
Dette er en populær strand, spesielt blant skandinaver. Den er
ganske smal og har grovkornet
sand, her ﬁnnes ﬂere hyggelige
tavernaer og utvalget innen
vannsport er bra.

9.

På Vromolimnosstranden på Skiathos
arrangeres det jevnlig sandvolleyballturneringer. Den relativt lange
stranden er riktig ﬁn med ﬁnkornet
sand og parasoller, to tavernaer og
én bar, og ﬂere muligheter for
vannsport.

10.
Alonissos – krystallklart vann, få turister
Skiathos – Troulos
er en av øyas ﬁneste strender –
langgrunn og med krystallklart
vann. Blir du sulten, ligger det en
hyggelig taverna her som serverer
god mat. Dessuten er den vakre
havutsikten en ekstra bonus. Gode
snorkleforhold er det også.
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De mest populære strendene er
herlige Rousoum og ﬁne Agios
Dimitrios, hvor du kan få øye på
den sky munkeselen hvis du er
heldig.
Avslutt gjerne med en kveld i
Chora, den gamle bydelen. Utsikten er vakker, maten utsøkt,
husene pittoreske og solnedgangen uslåelig.

11.
Ta en tennismatch
Vil du ta en pause fra stranden, kan
du dra til tennisklubben som ligger
ved det siste busstoppet i havna. Her
kan du og reisefølget ta ett sett eller
to, og det er også mulig å sole seg og
bade i bassenget, helt gratis.

12.
En god start på dagen
er å ta en tidlig morgentur mens
luften ennå er sval og frisk. Ta for
eksempel en rusletur langs halvøya
ved Skiathos by – nyt den vakre
naturen og den deilige luften. Der er
mange hyggelige turstier i området,
som er godt merket. Håndbøker med
rutebeskrivelser fås kjøpt ﬂere steder
på øya.
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13.

14.

Skopelos – Limnonari
ligger bare en drøy mil fra Skopelos
by. Den er øyas beste sandstrand,
med ﬂere tavernaer der du kan
spise lunsj. Det er en kort spasertur
fra bussholdeplassen til stranden.

Trivelige, lille Agnondas

15.
Skopelos –
Stafylos Beach
ligger nærmest Skopelos by, ca. 500
meter fra bussholdeplassen. Beliggenheten gjør den svært populær i
høysesongen. Det ﬁnnes tavernaer
og toaletter på stranda, og ved
siden av ligger det en nudiststrand.

ligger cirka en mil fra Skopelos by –
det er lett å ﬁnne fram fra hovedveien. Agnondas har et godt utvalg
av ﬁskerestauranter og tavernaer.

16.
Skopelos –
Panormosbukta
sør på Skopelos har en vakker
sandstrand med mange hyggelige
tavernaer. Det er vel verdt turen å
dra hit for å tilbringe en deilig dag i
sola.
Panormosbukta ligger 15 kilometer
fra Skopelos by; du kommer deg hit
med buss eller bil.
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17.
Skopelos – Milia Beach
vel to mil fra Skopelos by, er en av de
mest populære strendene på øya. Her
får du en aktiv dag med vannsport og
annen moro, og ﬁn utsikt til den lille
øya Dassia.

18. Kastani Beach på Skopelos
kjenner du kanskje igjen fra Mamma Miaﬁlmen – det var her scenene til sangene
"Does Your Mother Know" og "Lay all Your
Love on Me" ble innspilt. I dag er kulissene

borte, men Kastani er en ﬁn, liten strand
som du gjerne kan tilbringe dagen på. Den
ligger ved siden av Milia-stranden.
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PÅ EGEN HÅND

19.

20.

Skiathos fra hesteryggen

Kanapitsa på Skiathos

En ridetur ute i Skiathos' vakre natur er en
ﬁn opplevelse. Ridesenteret i
Koukounaries har sveitsiske eiere som
arrangerer ulike turer opp i fjellene og
langs strendene. Enten du er erfaren
rytter eller nybegynner, så vil du helt
sikkert få en herlig dag på hesteryggen.

er verdt et besøk i ferien. Det er ﬁnt å rusle
på de små stiene og nyte utsikten og den
frodige naturen, og langs kysten ligger det
ﬂere små strender der man kan ta en
forfriskende dukkert. Vromolimnosstranda er for øvrig manges favoritt.
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21.

22.

Den venetianske
festningen Bourtzi
ligger mellom den gamle og nye
havna i Skiathos by. Her arrangeres det konserter og andre kulturtilstelninger i sommermånedene,
og her ligger også en hyggelig
kafé der du kan ta en kopp kaffe og
nyte utsikten over byen og havna.

23.
Lei en bil...
og legg ut på oppdagelsesferd på
egen hånd. Dra for eksempel til de
ﬁne strendene på nordkysten av
Skiathos.
På Skopelos anbefaler vi
leiebilﬁrmaet Moto Center; på
Skiathos Sixt. Begge har ﬂere
modeller og prisklasser å velge
blant, og bilen blir levert til hotellet
ditt uten ekstra kostnader. Prisen
inkluderer full forsikring og 24
timers assistanse.
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Du som bor på Skiathos
vil kanskje like å ta en titt på
naboøya Skopelos? Selv om den er
mye større enn Skiathos, så er øya
mye roligere og mindre preget av
turismen enn Skiathos.
Du kan dra på dagstur, men har du
lyst å ligge over en natt, så snakk
med reiselederen som gjerne
hjelper deg med å ﬁnne
overnatting.

24.
... eller en scooter
og dra rundt på egen hånd; det er
enkelt å komme seg rundt både på
Skiathos og Skopelos. Besøk noen
av de vakre strendene eller gjør et
stopp ved en hyggelig taverna. Du
får helt sikkert en herlig opplevelse
på to hjul.

25.
Skiathos by er en stemningsfull og pittoresk havneby
med mye sjarm, røde hustak og en labyrint av brosteinsgater. Byens to havner –
den gamle og den nye – ligger på hver sin
side av det venetianske fortet Bourzti. Går
du oppover bakkene fra havna, kommer
du inn i den gamle bydelen med sine små,
hvite hus og trange, krokete smug.

Her oppe i bakken, mellom pinjetrærne,
ligger én av byens hyggelige kaféer med
en herlig utsikt over havet.
På sommerstid arrangeres det konserter
og annen underholdning på Bourzti.
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26.
Dykking
i krystallklart vann
En helt ny verden venter på deg under
overﬂaten, og enten du er nybegynner
eller erfaren dykker, så har Skiathos
Diving Center et opplegg som passer for
deg. De har også prøvedykk for deg som
ikke har sertiﬁkat.
Kontakt gjerne reiselederen for mer
informasjon og bestilling.

27.
Marin naturpark
på Alonissos
Alonissos er den eneste øya i Hellas som
er et naturreservat der man også kan
bo. Spasér rundt i de små gatene og
besøk den gamle byen der det bare bor
fem familier.
De sjeldne munkeselene holder til langs
kysten av Alnonissos – er du heldig,
følger de etter båten over til Skopelos.
Du kan også se delﬁner som leker i
bølgene rundt båten.
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29.
Unn deg selv litt ekstra
Nyt luksusen av å skjemme bort
deg selv med mosjon, dampbad,
jacuzzi eller massasje. Du ﬁnner
det nye og moderne Fitness & Spa
Center i Skiathos by.
Finne fram: Evangelistrias Street
Telefon: +30 242 702 1014

30.
28.
FOD på Skiathos
Ved klosteret Panagia Kounistra
ligger den lokale varianten av
Foreningen for omplassering av
dyr, drevet av frivillige. All hjelp blir
satt pris på, og har du lyst, kan du
bidra med å lufte hundene på
formiddagen.
Kontakt gjerne reiselederen for
mer informasjon.

Taxibåt –
et ﬁnt alternativ
til buss eller bil når du skal på
stranden. Billetten koster mellom
2,50 og 5,- euro, og båten går til
strendene Vassilias, Achladies og
Koukounaries, samt øyene Tzougria og Arkos.

31.
Friluftskino er trivelig
på en lun sommerkveld. Hygg deg
med ﬁlm under stjernehimmelen,
litt godt å drikke og litt snacks – da
blir selv en B-ﬁlm god! Kinoen ligger
i Papadiamantis, hovedgaten i
Skiathos by.
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MAT OG DRIKKE

32.

33.

Herlige mattradisjoner

En deilig middag på El Greco

Grekerne er kjent for sin store gjestfrihet
og gode mat. Ta plass på en hyggelig
taverna og bestill ﬂere småretter – "meze"
– som kommer inn på bordet etter hvert
som de er ferdige. Det er en svært hyggelig måte å dele et måltid på! Her er noen
av våre favoritter:

er en perfekt start på kvelden. Prøv noen
av de greske spesialitetene som moussaka eller grillet blekksprut. Her er et stort
utvalg av greske og internasjonale retter,
så alle ﬁnner sikkert noe de liker.

Saganaki – frityrstekt ost
Stifado – kjøttgryte med godt krydder
Tzatziki – yoghurt, agurk og hvitløk
Dolmadakia – vinblader fylt med ris
Tirokroketes – frityrstekte ostekroketter
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Finne fram: På hjørnet av den nye og den
gamle havna i Skiathos by

35.
Loutraki på Skopelos
Ta båten fra Skiathos by eller bilen
fra Skopelos by til Loutraki og nyt
en deilig middag med ferske råvarer fra havet og fjellene. I havna
ligger det ﬂere små tavernaer, alle
med personlig stil og ekte gresk
stemning. Nyt utsikten, god mat og
den vakre solnedgangen.

36.
34.
Gresk kaffekultur
I Hellas er iskaffe – eller frappé,
som den kalles – svært så populær,
og du får den kalde drikken i alle
mulige utgaver. Foretrekker du
kaffen varm, så prøv den kraftige,
tradisjonelle greske kaffen, som
lages i spesialkanne, en "briki", og
serveres i små kopper.

Familietavernaen
Dionyssos
ligger i en pittoresk sidegate til
Papadiamantis i Skiathos by.
Oppskriftene har gått i arv i ﬂere
generasjoner og er nøye utvalgt –
her nyter man greske spesialiteter
i en rolig og hyggelig atmosfære.
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38.
Restaurant Lyhnari
Den som har spist på Lyhnari i
Skiathos by, kommer ofte tilbake.
Sett deg godt tilrette og nyt den
lekre maten som har gitt Lyhnari
sitt gode rykte. Her får du uten tvil
en ﬁn kveld med tradisjonell, gresk
mat i den trivelige hagen.
Finne fram: Tverrgate mellom
Karaskaki og Periferiakos

37.
Eksklusive Windmill
er stedet om du vil ha en uforglemmelig aften på Skiathos. Den ligger
midt i den nye bydelen, har vakker
utsikt over byen og havna og en
meny med en rekke lekre, internasjonale retter.
Bordbestilling anbefales.
Telefon: +30 242 702 4550
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39.
Restaurant Limanaki
byr på vakker utsikt over småøyene
Pounda Marako, Tsougria og
Tsougriaki. Nyt greske og internasjonale spesialiteter til akkompagnement av bølgeslag og rolig
bakgrunnsmusikk.
Finne fram: Ved Hotel Alkyon i den
nye havna i Skiathos by

40.

41.

Asprolithos
er en bortgjemt perle med over
tredve gode, gresker retter på
menyen. Du ﬁnner denne utsøkte
restauranten i en bakgate i
Skiathos by.
Finne fram: Ca. 50 meter fra
politistasjonen
Telefon: +30 427 21016

42.

The Final Step
ligger ved den kjente plassen hvor
innledningsscenen til Mamma Mia
ble spilt inn – faktisk på det siste
trappetrinnet. Den gode maten og
den vakre utsikten over Skiathos
by er perfekt for en romantisk
kveld.
Finne fram: Ved St. Nikolas-kirken
i Skiathos by
Telefon: +30 242 702 1877

Rock'n Roll
er en hyggelig bar som ligger i den
gamle havna i Skiathos by. Baren
regnes blant en av de bedre;
spesialiteten er drinker laget på
frisk frukt.
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43.

44.

Restaurant Gialos

Lokale delikatesser

ligger midt i Skopelos by, ved havna. Her
vil du helt sikkert ﬁnne din favorittrett
blant de mange spesialitetene på
menyen.

er det nok av på Skopelos, men den
lekreste er nok den lokale varianten av
ostepai eller pirog, en "tiropita" –
frityrstekt geitost innbakt i løvtynn
butterdeig. Man får den på alle tavernaer;
den smaker utmerket for eksempel
sammen med en frisk, gresk salat.

Innehaveren snakker "skandinavisk", så
det er enkelt å gjøre seg forstått.
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45.
Nypresset appelsinjuice
i Hellas er noe av det beste som ﬁnnes.
Slå deg ned på en utekafé nede i havna
og kos deg med den friske drikken mens
du titter på folkelivet.

46.
Frozen yoghurt
får du kjøpt midt i hovedgaten Papadiamantis i Skiathos by. Du kan velge
mellom en mengde smaker og ymse
tilbehør; når du har bestemt deg,
betaler du pr. hekto.

47.
Lo&La
er et godt valg på den som vil ha noe
italiensk i matveien. God mat, god
service og god utsikt over den gamle
havna.
Telefon: +30 242 702 9070
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SEVERDIGHETER
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48.

49.

Kastro på Skiathos

Evangelistria på Skiathos

På 1200-tallet måtte man ﬂytte hovedstaden fra havna, hvor den ligger i dag, til
Kastro – festningen som ble bygd høyt
oppe på en klippe på nordsiden av øya i
håp om å holde piratene unna. På et
tidspunkt var det mer enn 300 hus og 20
kirker her, før hovedstaden ble ﬂyttet
tilbake til havna igjen rundt 1830. I dag
ligger det meste av Kastro i ruiner, men
ved hjelp av EU-midler er man nå i gang
med å restaurere byen.

Klosteret, som ble bygd på slutten av
1700-tallet, ligger på nordsiden av
Skiathos og byr på en vidunderlig utsikt
over Egeerhavet.
Klosteret spilte en avgjørende rolle i selvstendighetskrigen på 1800-tallet, da
mange frihetskjempere søkte tilﬂukt her.

50.
Vakre Tsougria
er en liten øy omgitt av det klareste og
reneste vannet i de nordlige Sporadene
og med ﬁne strender. Det sies at The
Beatles ønsket å kjøpe øya på 60-tallet,
men de ble aldri enige om prisen –
derfor tilhører Tsougria fremdeles
Sporadene.
Du kan ta taxibåt til øya fra den gamle
havna i Skiathos by.

51.
Gamlebyen i Skiathos
ligner en labyrint med sine smale,
svingete gater – den ble bygd sånn for
å hindre at piratene tok seg inn i byen.
Går du deg bort, er det godt å vite at alle
gater fører til havna eller til hovedgaten Papadiamantis.
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53.
Skopelos' Kastro
Den gamle bykjernen i Skopelos by
ligger i bakkene over den vakre
havna. Bak Panagia Panagitsakirken ligger Kastro, ruinene av en
gammel, venetiansk festning. De
små og trange gatene i den gamle
bydelen er bygd som en labyrint for
å forvirre pirater og andre uvelkomne gjester.

52.

Evangelistria
på Skopelos

"Mamma Mia"-kirken

Nonneklosteret Evangelistria er
det eneste klosteret på Skopelos
som fortsatt er i bruk. Det ligger så
høyt oppe som det er mulig å
komme over Skopelos' havn. Ta
gjerne en tur opp for å se på
nonnenes vakre håndarbeider og
nyte den fantastiske utsikten.

Ta båten over til Skopelos, lei en bil
eller ta en taxi for å gjenoppleve
scenen i Mamma Mia-ﬁlmen der
Meryl Streep synger " The Winner
Takes it All". Gjør som Meryl – løp
opp bakkene til kirken!
Når sant skal sies, så er ikke kirken
den samme som i ﬁlmen, men det
gjør ikke opplevelsen mindre morsom eller utsikten mindre vakker!
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54.

Det ﬁnnes for øvrig ﬂere vakre
klosteranlegg i området.

55.
Lille Neo Klima/Elios
ligger knappe tre mil fra Skopelos by,
langs veien til Glossa. Byen ble bygd i
1965, da befolkningen ble evakuert til
Klima etter et stort jordskjelv. Du kan gå
fra Klima til havnebyen Loutraki.

56.
Glossa på Skopelos
er øyas nest største by. Den ligger på den
nordligste delen av Skopelos med vakker
utsikt over Egeerhavet. Her får du en
smakebit av dagliglivet i en by som fortsatt er relativt upåvirket av turismen. Ta
deg tid til litt sol og bad ved den vakre
Perivoliou-stranden.
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SHOPPING
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57.

58.

Svart og hvit keramikk

Shopping i Volos

Når du er på Skopelos må du ikke gå glipp
av den vakre svarte og hvite keramikken
som øya er så kjent for. Fra der båten
legger til i Skopelos havn er det ikke langt
til nærmeste butikk der du kan se hvordan
prosessen foregår, og kjøpe med ﬁne
souvenirer hjem.

For deg som ferierer på Skiathos er det en
god idé å ta morgenbåten over til byen
Volos på fastlandet. Her ﬁnnes det butikker av alle slag, og du kan kjøpe klær,
smykker og souvenirer. Avslutt kvelden
med middag på en hyggelig restaurant før
du tar den siste fergen tilbake til Skiathos.

59. Hovedgaten Papadiamantis
Langs hovedgaten Papadiamantis i
Skiathos by ligger det butikker som selger
alt mellom himmel og jord. De har dessuten åpent til langt inn i de sene kvelds-

timene, når det er deilig og svalt å gå på
shopping. I de trange sidegatene ligger
det også ﬂere hyggelige butikker.
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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.

