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Grekisk öluff
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Vilka ska man välja bland alla tusentals grekiska öar, och vad ska man 
göra när man väl är där? Vagabonds Greklandsexpert Emeli Emanuelson 
tipsar om sina tre favoritrutter.
tExt och Foto EmEli EmanuElson
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l
uften är ömsom ljummen, ömsom sval. Vinden 
smakar salt. Jag står ensam och ynklig i nattmörkret 
i Paros hamn och tittar på när färjan jag just sovit på 

ångar vidare söderut. Det där med nattfärja är en jättebra 
idé, men inte om man når sin destination redan 03.50.

Mina trötta ögon letar desperat efter en rumsraggare. Inte 
en kotte. Rumsraggarna, de som hyr ut boende till billiga 
priser, brukar alltid komma rusande med sina erbjudanden 
så fort färjan lägger till. Men inte inatt.

Tyngd av min enorma ryggsäck driver jag vidare. Irrandes 
omkring i Parikias kritvita gränder, tysta så här tidigt på 
säsongen, önskar jag att jag lämnat de där extra par skorna 
hemma. Jag ger upp mitt sökande efter logi när jag finner de 
andra nattfärjeresenärerna sovandes på stranden. Hotellen 
är alla igenbommade inför natten och öppnar närhelst per
sonalen känner för det. Jag sjunker trött ner på en bänk för 
att invänta gryningen. 

Alla vägar leder till Paros. Här spyr enorma färjor dagli
gen ut öluffare för att sluka andra för vidarebefordran till 
de övriga Kykladerna, som ligger utspridda i Egeiska havet 
sydost om det grekiska fastlandet. Kykladerna representerar 
mycket av det typiska Grekland med sina karga klippor, ota
liga små kyrkor och charmiga sockerbitshus med blå dörrar. 
Här går den klassiska öluffarrutten – en given nybörjartur!

Efter några dagar på partyglada Paros och dess lillasyster 
Antiparos vill jag byta scen. Inga problem. Det finns 220 
andra öar att utforska, som historiska Delos, glamorösa 
Mykonos, karga Serifos, kulinariska Sifnos, färggranna 
Milos, vitkalkade Folegandros, djupblå Amorgos och 
romantiska Santorini.

ögruppen KyKladerna:

klassisk öluff
ljusa sandstränder. antiKa lämningar. neonfär-

gade bargator. vita socKerbitshus med blå dörrar. 

med alla KyKladisKa öar att välja mellan risKerar 

inte ens den mest rastlösa öluffaren bli uttråKad.

På ön Sifnos sägs det finnas 365 små 
kyrkor, en för varje dag om året.
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KärleK vid första ögonKastet. Så känner jag några 
dagar senare när färjan närmar sig Serifos. Ön där den 
glupske cyklopen Polyfemos fick sitt enda öga utpetat av 
Odysseus. Jag tackar min lyckliga stjärna att jag fortfarande 
har båda mina i behåll när jag ser Chora – staden på berget. 
Gudarna tycks ha haft kafferep och råkat välta ut socker
skålen. Sockerbitarna har landat huller om buller, smält lite 
av den gassande solen och klibbat fast på toppen av berget.

När kvällen kommer brinner Chora, Serifos huvudort, likt 
en samling slumpmässigt utplacerade marschaller. Jag befarar 
att jag redan efter några dagar in på min två månaders öluff 
nått höjdpunkten på resan.

Serifos bor granne med Sifnos, vars kök är vida känt i 
Grekland. I den ljuvliga byn Kastro vill jag hitta mig en 
Kostas, gifta mig och bosätta mig. Nästan. Likt Serifos är 
Sifnos en kykladisk dröm med vindlande vita gränder, blå 
fönsterkarmar, lila bougainvillea, turkost hav och fantastiska 
vandringsleder. Perfekta för lata barfotadagar och balkong
kvällar tillsammans med förälskelsen och en flaska Retsinavin.
Färjan tuffar snart vidare och jag når Greklands mest fantasi
eggande kustremsa. Med sina mångfärgade bergarter är Venus  
från Milos hemö ett geologiskt mästerverk. Jag vandrar 
ensam omkring bland Sarakinikos klinter som lyser varma i 
skenet av den sjunkande solen.  Mina fötter är vita av kalk. 
Kritvit månöken av snidade stenformationer möter turkos
blått hav. Och mitt i allt – en naturlig bassäng av lugnt, grönt 
vatten. Ute i vågorna kontrasterar ett enormt, rostrött vrak.

Ett par kilometer från Sarakinikos strand ligger Papas 
Fragas. Här har havet holkat ur det färggranna, mineralrika 
berget och bildat små laguner med inbjudande, klart vatten. 
Inte en taverna så långt ögat kan nå vid någon av stränderna. 
Den otämjda naturen allena. På Milos blir en dag på stranden 
en riktig upplevelse.

min KyKladisKa öluff upphör vid regnbågens festliga 
slut, långt ifrån småöarnas rustika romantik. På glammiga 
Paradise Beach på Mykonos dansar lättklädda människor  
i bikini och speedos på borden, på stranden och i poolen.  
En salig blandning av folk och sexualiteter.

Föredrar man mer sofistikerat festande passar Mykonos 
stad bättre. Den är känd för sina många gaybarer, varav de 
trendigaste är Kastro, Icarus, Pierro’s och Diva. Men alla är 
välkomna. Förutom möjligtvis stadens maskotar – de ljus
rosa pelikanerna Petros och Irini.

Vid Mykonos stads västra flank övergår dess vackra, vita 
arkitektur i Lilla Venedigs eleganta träbryggor. Med en all
deles för dyr strawberry margarita i handen och med stadens 
karakteristiska väderkvarnar i ögonvrån blir solnedgången i 
havet spektakulär. 

Mykonos

Grekisk öluff

Mykonos maskot Petros 
pelikan gästar frekvent 
stans fiskrestauranger.

Middag vid Lilla Venedig i 
Mykonos stad.
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resa dit
 Airtours och Apollo har 

charterflyg till Aten och San-

torini och Ving till Aten. SAS 

och Viking Airlines flyger till 

Aten. Biljettpriserna varierar 

kraftigt mellan hög- och låg-

säsong. Under lågsäsong kan 

du hitta biljetter för en tusen-

lapp medan du får räkna med 

att betala 5 000 kr under hög-

säsong. Även priserna på färje-

biljetterna varierar. Nattfärja 

från Pireus till Paros under 

högsäsong kostar drygt 300 

kr. Snabbfärjorna är dyrast.

resa runt
 Hur smidig din kykladiska 

öluff blir beror till största 

delen på färjorna. Vill det sig 

illa kan du bli kvar på en ö i 

flera dagar eftersom en båt 

blev inställd, eller så blir du 

tvungen att åka redan dagen 

efter ankomst av samma  

anledning. Ännu svårare är 

det att förflytta sig från en 

ögrupp till en annan. Då är 

flyg oftast den enklaste, men 

också den dyraste, lösningen. 

Det är viktigt att ha framför-

hållning, men färjornas tid-

tabeller och priser ändras 

ständigt och kollas bäst upp 

på plats. Mer info: www.

openseas.gr.

bo
 Billigast möjliga dubbelrum 

under högsäsong (juni–sep-

tember) kostar 500–900 kr 

och under lågsäsong (okto-

ber–maj) 300–500 kr. Några 

öar har på grund av hård kon-

kurrens och lågpristradition 

lägre priser på rum. Det gäller 

framför allt Naxos, där du kan 

få ett dubbelrum under hög-

säsong för 250 kr, men också 

Paros och Antiparos och i viss 

mån Santorini (som däremot 

är en dyr ö när det gäller 

shopping och restauranger).

När du anländer till öarna 

möts du ofta av rumsraggare 

som erbjuder dig rum till bra 

priser. Möter ingen dig går du 

till någon av de konkurrerande 

resebyråerna på hamnprome-

naden. Det är enklare att gå 

hit och fråga efter rum än att 

själv traska omkring i grän-

derna och leta.

äta
 Paros: Apollon Garden  

Restaurant är öns bästa re-

staurang. Det är hit de rika 

och berömda styr stegen. På 

restaurangens väggar hittar 

du bland annat bilder på 

Sean Connery, Billy Zane och 

vår kung Carl Gustaf. Adress: 

nära Hotel Dina i slutet på 

Market Street.

Serifos: Om du går högst 

upp på berget, på vägen där 

du har väderkvarnarna på din 

högra sida, kommer du till 

Plakis, Serifosbornas favorit. 

Fantastisk utsikt över Chora 

och underbar kalvstek.

Sifnos: Liotrivi på Arte-

monas torg är Sifnos bästa 

restaurang. Ligger bredvid 

kyrkan.

Mykonos: Kounelas Fish 

Tavern är en favorit! Till Kou-

nelas lilla trädgård går du för 

att äta gott kött och utsökt 

fisk. Ligger i gränden bakom 

Nikos Taverna vid torget 

bakom stadshuset och nära 

kajen där Delosbåtarna 

lägger till.

Mysigaste ön: Serifos.

Vackraste byarna: Chora på Serifos, Kastro på Sifnos och 

Mykonos stad.

Häftigaste stranden: vitkalkade Sarakiniko på Milos.

Mest romantiska boendet: grottlägenhet på Santorini.

Bästa fisken: Kounelas på Mykonos.

Bästa drinkstället: Lilla Venedig på Mykonos.

Schysta ölhak: i Antiparos by, bra musik.

Röjigaste partyt: Paradise Beach och Super Paradise  

Beach på Mykonos.

emelis KyKladisKa favoriter

Guide/kykladerna

Hur  
smidig 

din kykladiska 
öluff blir beror 
till största delen 
på färjorna.

Vid Papas Fragas på Milos har vattnet 
gröpt ut grottstränder i berget.

Barn på Sifnos. 
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J
ag vandrar planlöst omKring i Stormästarens 
palats och funderar. Undrar vem den där vackra glas
figurinen tillhörde? Undrar om den där soldaten visste 

att hans harnesk skulle bli till allmän beskådan för världens 
turister, årtusenden efter hans död?

Tempelriddarnas historia i Rhodos gamla stad lever. 
Stormästarens palats och den mäktiga ringmuren skvallrar 
om medeltidens forna glansdagar och kristenhetens makt. 
Och dess förfall. Turkarnas helgedomar med kronjuvelen 
Süleymanmoskén vittnar om ett definitivt maktskifte. Medel
havets bäst bevarade medeltida stad må vara full av tingel
tangelbutiker och shoppande turister, men den bjuder också 
på historia från klassiska Hellas till korsriddarnas Europa 
och ottomanska riket.

 Jag går vilse bland biblar och krucifix och försöker för
nimma tiden då guds så kallade krigare härskade. 

den gamla charterKlassiKern Rhodos i den grekiska 
övärldens sydöstra hörn har åter blivit populär bland 
svenskarna. Öborna har förstått vikten av hög standard och 
gett ön ett ansiktslyft. Hotell har fräschats upp för att passa 
nya resenärer och festandet har bytts ut mot familjeliv. Men

Strax norr om Rhodos ligger charmiga Symi. Färjan kör 
rätt in i en venetiansk oljemålning. De kmärkta ockra och 
pastellfärgade husen, helt olika de på Kykladerna, smyckar 
sluttningarna kring hamnen som kantas av segelbåtar, lyx
yachter och traditionella kaikor. Det är 42 grader i skuggan 
men jag kan ändå inte låta bli att klättra uppför trappan Kali 
Stratas 350 steg och gå vilse i Chorio, gamla stan. Stränderna 
kanske inte är de bästa, men svettframkallande vandringsle
der och romantiska solnedgångar finns det gott om här.

Ytterligare två öar hägrar vid Dodekanesernas utkanter. 
På nordliga Patmos råder ett slappt lugn. Ön är Egeiska 
havets religiösa centrum och på dess toppiga mitt höjer sig 
det mäktiga och vakande Johannesklostret. Det var här, i 
Apokalypsgrottan på Patmos, som lärjungen Johannes kom
ponerade ihop Uppenbarelseboken om världens undergång 
efter att ha stött på en man med snövitt hår och brinnande 
ögon, med en röst som brusande vatten. Och hit kommer 
varje år pilgrimer för att visa vördnad.

Den sydligaste av Dodekaneserna är den tudelade ön 

Karpathos, mitt emellan Rhodos och Kreta. Landskapet är 
dramatiskt, med skarpa, höga klippor och vindpinad vege
tation. Stränderna är kända för sitt turkosa vatten och sin 
otillgänglighet. Perfekta för surffantaster. Men den moderna 
hamnstaden Pigadia i söder är ganska ful och charmlös. 

Norra delen av ön tillhör en annan värld, en annan tid. I 
bergsbyn Olymbos, högt och vackert belägen med en dal på 
ena sidan och det furiösa havet på den andra, går kvinnorna 
fortfarande klädda i traditionella dräkter bland kyrkor och 
vindkvarnar. Dagarna spenderas bäst med att vandra till de 
närliggande stränderna och kvällarna med att springa runt i 
gränderna, lyssna på säckpipan tsambouna och äta söta lok-
humades. Men räkna inte med att få vara ensam. Busslaster 
med turister skjutsas varje dag upp till byn och återvänder 
med inköpta handgjorda sjalar virade om huvudet. 

norra 
delen av 

karpathos till-
hör en annan 
värld, en annan 
tid.

ögruppen dodeKaneserna:

från lilla Tilos Till jäTTen rhodos
orienten möter antiKen på de östliga dodeKaneserna. från nypopulära charterjätten rhodos 

tar du dig lätt vidare till en annorlunda greKisK övärld.

Vid ankomst till Symi tycks 
du segla rakt in i ett vykort.

Honungsdränkta lokhumades 
är en specialitet på Karpathos.
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resa dit
 Airtours, Apollo och Fri-

tidsresor har charterflyg från 

Sverige till Rhodos. Flygplat-

sen ligger 13 kilometer syd-

väst om Rhodos stad. Taxi till 

och från stan kostar cirka 180 

kr. Lokalbussar stannar precis 

100 meter till vänster när du 

kommer ut ur ankomsthallen. 

Bussar går ungefär var 15:e 

minut mellan 06.30–00.10 

och kostar 25 kr. Färjor, kata-

maraner och flygbåtar går 

flera gånger i veckan till de 

övriga Dodekaneserna. Biljet-

ter kan köpas direkt i hamnen 

eller via en resebyrå. Det går 

även inrikesflyg till Karpathos 

från Rhodos.

resa runt
 Det finns två busstationer i 

Rhodos stad med hundra 

meters mellanrum. Båda 

ligger helt nära Saluhallen 

(New Market) och Riminitor-

get. I busstationens kiosk kan 

du köpa biljetter och hämta 

tidtabell. Taxi kör till fasta 

priser. Du hittar prisuppgifter 

på ett anslag intill taxistatio-

nen vid Mandrakihamnen/ 

Riminitorget och på www.

ando.gr/eot.

På Karpathos utgår bussar 

från hamnstaden Pigadia i 

söder. Taxi är förhållandevis 

billigt så länge du håller dig 

till söderns asfalterade vägar. 

Ska du till Olymbos på öns 

norra del är båt det snab-

baste alternativet. Utflykts-

båtar avgår varje morgon 

och biljettpriset är 23 euro 

tur och retur.

Symi, Patmos och särskilt 

Tilos är alla små öar och du 

tar dig enkelt och billigt runt 

med antingen buss, båttaxi, 

taxi eller moppe.

bo
 Rhodos: Hotel Andreas, 

Omirou 28 D, tel 22410-

341 56, www.hotelandreas.

com, är ett 500-årigt otto-

manskt hus som förvandlats 

till ett romantiskt hotell mitt  

i gamla stan. Boka i god tid. 

Dubbelrum 370–1 100 kr.

Karpathos: Hotel Astro,  

tel 22450-514 21, tel 698-

181 31 43, ligger i början av 

byn Olymbos. Hotellet drivs 

av de vänliga systrarna Euge-

nia och Georgina. Dubbelrum 

med frukost 300–400 kr.

Symi: Kan vara svårt att 

hitta boende under högsä-

song. Testa Taxiarchis Apart-

ments, tel 22460-720 12, 

www.taxiarchishotel.gr, på 

Chorios baksida. Lugnt 

område med skojiga tavernor 

och barer inom räckhåll. 

Dubbelrum 400–700 kr.

Patmos: Byzance Hotel  

& Apartments, tel 22470-

310 52, just söder om 

hamnen. Välskött hotell 

bland smala gränder. Dubbel-

rum 400–830 kr.

äta
 Rhodos: Mandala, Sofokle-

os 38, tel 22410-381 19, www. 

sailing-rhodes.gr, ägs av 

svenska Bee och hennes  

mor och är belägen i en liten 

trädgård mitt i gamla stan. 

Menyn är global med allt  

från grekiskt och italienskt  

till asiatiskt och afrikanskt. 

Karpathos: O’Milos Taverna 

ligger i en av de vita väder-

kvarnarna bortom kyrkan. 

Organiskt, nyttigt och synner-

ligen prisvärt. Uteservering 

på trevlig träveranda med 

havsutsikt.

Symi: Mylopetra, rätt inåt 

land vid stenbron, förbi lek-

platsen på din högra sida och 

sen vänster. Den gamla mjöl-

kvarnen har gjorts om till en 

exklusiv och smakfullt inredd 

restaurang med riktigt god 

mat. 

Patmos: Loza, strax ovan-

för den lilla kiosken där du 

kliver av bussen i Chora, är 

känd som Choras bästa re-

staurang. Spännande rätter 

som smördegsinbakad feta-

ost med sötsur sås samt 

räkor i ouzo på menyn. 

1. Mur och vallgrav

Den bysantinska 1400-talsmuren är på sina håll 13,7 meter 

tjock och försedd med elva portar och 151 vapensköldar.

 Tis, tor och lör hålls portarna öppna för turister från 09.30. Du 

löser biljetter vid Stormästarens palats från 08.00.

2. Arkeologiska museet

Inrymt i Riddarstadens gamla sjukhus finner du antika  

föremål, krukor och avancerat hantverk från Kamiros och 

Ialysos. Dyrgripen, Afrodite från havet, som gav titel åt 

Lawrence Durrells klassiska Rhodosskildring, står anfrätt  

av tiden i en monter på andra våningen.

 Öppet 08.00–19.10 tis–sön.

3. Bysantinska museet

Finns i riddarnas gamla katedral, en pampig byggnad med 

sparsmakade utställningar. Mest imponerande är den om-

fattande 1600-talsfresk som fraktats hit från klostret Tharri. 

 Öppet 08.30–14.40 tis–sön.

4. Turkarnas stad

Minareter och välvda moskétak påminner om Rhodos otto-

manska dagar. Den rödlätta Süleymanmoskén är Rhodos 

stads största och mest iögonfallande riktmärke men har 

trots ett imponerande yttre stått tom under många år.

Mittemot ligger vackra 1700-talsbyggnaden Hafiz Ahmed 

Aga med jasmindoftande innergård och det ottomanska 

biblioteket som rymmer två koraner från 1400-talet. 

Hafiz Ahmed har öppet mån–lör 09.30–16.00.

5. Kamiros

Cirka tre mil söder om Rhodos stad ligger ruinstaden  

spektakulärt på en soldränkt sluttning med utsikt över hav 

och öns västkust. Direktbussarna kör hela vägen upp till  

de arkeologiska utgrävningarna.

 Öppet tis–sön 08.00–19.10.

5 x rhodos historia

Guide/dodekaneserna

Grekisk öluff

Patmos loja hamnstad.
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bildtext bildtext bildtext bildtext bild-
text bildtext bildtext 

P
ierce brosnan bodde hos oss, säger Karen Kon
stantakis stolt.

Karen äger ett hotell tillsammans med sin make i 
den lilla byn Glossa på ön Skopelos. Hon står på en av rum
mens balkonger och blickar ut mot havet och tillbaka i tiden.

– Det kändes som om det vimlade av kändisar på vår lilla 
ö sommaren 2007.

Det året stod Skopelos för många av de vackra miljöerna 
vid inspelningen av musikalfilmen Mamma Mia. Och Karen 
Konstantakis var inte ensam om att ha fått celebert besök. 
Var och varannan hotell, restaurang och barägare på Sko
pelos talar vitt och brett om hur just deras ställe frekvent 
gästades av Meryl Streep, Colin Firth eller Stellan Skarsgård.

Av Hollywoodkändisarna återstår nu endast skvallret, 
men inspelningsplatserna är högst verkliga. Det räcker med 
att åka till sköna stranden Kastani eller kapellet Agios Ioan
nis, där bröllopet spelades in, för att känna igen det Grek
land som skildras i filmen. Eller bara slå sig ner på den lilla 
utomhusbiografen Orpheus i Skopelos stad där man varje 
kväll fortfarande kan se stjärnorna på både vita duken och 
natthimlen.

ögruppen sporaderna:

The winner Takes iT all
mamma mia-öarna sKiathos och sKopelos locKar 

turister på jaKt efter miljöer från filmen. 

och stränderna lämnar ingen besviKen.

Agia Eleni på Skiathos med 
sin sköna lilla strandbar.

Från restaurangen Agnanti har  
man en aptitlig utsikt över Skopelos.

På Skiathos gator minglar 
det festglada folket. 
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närmare en miljon svenskar har sett fimen på bio eller 
köpt den på dvd, vilket lett till ett rejält uppsving för resan
det till ögruppen Sporaderna. Har du bara en vecka på dig 
passar en liten öluff mellan Skiathos, Skopelos och Alonissos 
perfekt.

Skopelos stad är juvelen i kronan. Som en amfiteater höjer 
sig de vita husen över hamnen. De grönskande gränderna 
med sina små butiker och kyrkor är trånga, vilseledande och 
inbjuder till kvällsstrosning. De läckert upplysta barerna 
och tavernorna får mig att vilja testa allihop, med risk för 
alkoholförgiftning. Det här är en ö att uppleva med sällskap, 
gärna ett romantiskt sådant.

Vid slutet av busslinjen ligger Glossa, den andra större 
staden på ön. Lugn, traditionell och med svindlande vyer. 
Resten av ön täcks av smaragdgröna pinjeskogar som kantar 
de många klapperstensstränderna.

Alonissos är Skopelos östra granne. Här råder lugnet. 
Några veckor här och jag skulle bli världsmästare i väggklätt
ring.

Den stora grejen med Alonissos är den marina national
parken, den äldsta av de få som finns i Grekland och som 

Grekisk öluff

Ön Alonissos i Sporaderna omges av 
Greklands äldsta marina nationalpark.

Endast ett fåtal gamla byggnader 
överlevde jordbävningen i byn 
Chora på Alonissos 1965.

De sköna systrarna Sporaderna tillhör 
några av Greklands grönaste öar.
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resa dit
 Airtours, Apollo och Ving 

har charterflyg till Skiathos 

från Sverige. Det går inga 

bussar från flygplatsen till 

stan – taxi kostar cirka 90 kr. 

Under högsäsong bör du 

boka taxi minst en dag i 

förväg.

Till de övriga Sporaderna 

går färjor, katamaraner och 

flygbåtar dagligen under 

högsäsong. Med flygbåt från 

Skiathos tar det omkring en 

halvtimme till Skopelos och 

cirka en timme till Alonissos.

resa runt
 Notoriskt överfulla bussar 

går var 20:e minut från nya 

hamnen i Skiathos stad till 

Koukounariesstranden. Linjen 

passerar de flesta av sydkus-

tens stränder.

Från busstationen i Sko-

pelos stad går åtta bussar/

dag till Glossa/Loutraki. Bus-

sarna stannar vid stränderna 

längs vägen. Resan mellan 

Skopelos stad och Glossa tar 

omkring en timme.

På Alonissos går det som-

martid bussar till Chora så 

gott som varje timme, med 

ett uppehåll mellan 14.30 och 

18.00.

bo
 Under högsäsong i augusti 

ligger en semesterledig grek 

eller italienare i varje rum. 

Boka därför i förväg om du 

ska till Sporaderna, särskilt 

Skiathos.

Mouria Hotel, Papadiaman-

tis i Skiathos stad, tel 24270-

211  93, mouria@hotmail.com. 

Trevligt hotell med utmärkt 

läge vid huvudgatan. Tillgång 

till gemensamt kök. Dubbel-

rum 450 kr under lågsäsong. 

Frukost ingår.

Lina’s Guest House,  

Skopelos stad, tel 24240- 

226 37, www.skopelos.net/ 

linaguesthouse. Mysigt pen-

sionat med blomsterklädda 

balkonger, inklämt mellan 

hamnpromenadens hus.  

Dubbelrum drygt 500 kr 

under högsäsong och drygt 

300 kr under lågsäsong.

Konstantina’s Studios, 

Chora på Alonissos, tel 

24240-661 65, www. 

konstantinastudios.gr. Åtta 

större rum och en lägenhet 

till uthyrning, alla med fin 

utsikt. Dubbelrum 700–750 

kr under högsäsong och 

drygt 400 kr under lågsä-

song.

äta
 Skiathos: Amfiliki, tel 

24270-228 39. Vacker havs-

utsikt. Utsökta traditionella 

grekiska rätter. Särskilt duk-

tiga på fisk och skaldjur. Testa 

räkor med krämig spenat 

eller med svamp. Boka bord 

under högsäsong!

Skopelos: Agnanti, Agiou 

Riginou i Glossa, tel 24240-

330 76. Bra mat på takterrass 

med vidsträckt utsikt. Höga 

ambitioner med specialiteter 

som fläskkött med plommon 

samt mandelkaka.

Alonissos: Astrofengia, 

nära busshållplatsen i Chora, 

tel 24240-651 82. Känd för sin 

currykyckling och chili con 

carne. Som en av de äldsta 

restaurangerna på ön serve-

rar de också förfinade medel-

havsrätter. Snäppet dyrare  

än resten.

1. Casablanca och Slip Inn ligger i den gamla hamnen och 

är två av de populäraste barerna i stan. Båda har fina drin-

kar och orientaliskt inspirerade uteserveringar. 

2. Rock n’ Roll Bar, Blue Bar och Bar Fly ligger alla vid 

hamnpromenaden. Rock ’n’ Roll Bar är en rockbar med 

skön musik. Blue Bars kubanske bartender är suverän på 

cocktails.

3. Ice Bar ligger precis nedanför Jailhouse Restaurant 

längst bort i gamla hamnen. Soffkuddarna är smyckade 

med färgglada fiskar. Ofta sjuttiotalskvällar.

4. Albatross Bar ligger mitt på huvudgatan Papadiamantis. 

En skön rock- och sportbar vars väggar är täckta av gamla 

vinylskivor. Bartendern Derek lägger ner stor möda på att 

skapa öns bästa spellistor.

5. Kahlua och BBC är Skiathos populäraste nattklubbar och 

ligger på Club Strip, gatan där alla de stora klubbarna är 

samlade. Den senaste topplistemusiken i högtalarna.

6. Pure, Remezzo och Arena är andra heta klubbar på Club 

Strip. Pure är nytt och fräscht och drar en blandad publik. 

Greker och italienare trivs på Remezzo och till Arena går  

du om du vill dansa till bouzoukispel.

6 x barrunda i sKiathos!

Guide/sPoraderna

underhålls med stort engagemang av öborna. Spännande 
flora och fauna med den utrotningshotade munksälen som 
flaggskepp.

Det bästa med Alonissos är den gamla huvudstaden, som 
gick ett tragiskt öde till mötes 1965. Då raserades staden av 
en jordbävning och ortsborna fick hastigt bygga en ny by, 
denna gång nere vid vattnet. Nya byn, Patitiri, är funktionell, 
men inte särskilt gemytlig.

Den gamla huvudstaden är idag mest är ett tillhåll för 
semestrande sommarturister. En bussresa på 15 minuter tar 
dig upp på berget till de vackra, vita husen som varvas med 
raserade gamla hem. I de grönskande gränderna finns trev
liga små butiker och på torgen tavernor med rutiga dukar. 
Ska du bo någonstans på Alonissos så är det här.

sKopelos och alonissos är vackra medan Skiathos är kul. 
Här finns en puls som får det att spritta i kroppen.  Härliga 
stränder med sköna strandbarer och klart, svalt vatten. En 
myllrande stad med ett överflöd av restauranger, barer, hög
ljudda nattklubbar och vackra människor.

Historiska sevärdheter får man visserligen leta efter, men 
det är inte därför du åker till Skiathos. Bad, sol, mat och 
dryck är det som gäller. 

Mer att läsa!
Läs mer om öluff i Grekland i Vagabonds nyutkomna 

guidebok Greklands öar och Aten (2009).


