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Som en halv må ne sky der San to ri ni ryg 
i det græs ke øhav. Øen ra ger op midt i 
et du ven de, blåt hav, og hvi de kykla

dehuse, klok ke tår ne og kir ker med blå kup
ler klyn ger sig til den stej le kra ter rand. Gis
per man ikke i de stej le ga der, gør man det, 
når man står ved af grun den og kig ger ud i 
den smuk ke cal de ra, som mås ke gem mer på 
det for svund ne Atlantis. Cal de ra en på San
to ri ni en kra ter lig nen de for ma tion, og det er 
tid li ge re vul kan ud brud, der har for met den 
en gang run de ø som en halv må ne. 

Atlantis el ler ej. Det er på San to ri ni, bil le
der ne til de fle ste græs ke post kort er ta get, 
og det er her, van det er helt blåt. Bort set fra 
den vig, vi sej ler ind i, hvor det er sma ragd
grønt. 

Det er også på San to ri ni, san det og ste ne
ne er aske sor te. Bort set fra ved Red Beach, 
hvor de er røde og ved White Beach, hvor de 
er hvi de. 

For San to ri ni er kon tra ster nes ø. Ikke på 
sam me måde som vis se an dre fe rie øer, hvor 
kon tra ster ne be står i, at nog le om rå der er 
me get ”tu ris te de”, mens an dre til la der én at 
snu se til det hver dags liv, der også le ves. 

Bør ne ven ligt el ler ej?
På San to ri ni er det na tu ren, der le ve rer kon
tra ster ne. 

Her vil le bamseudklædte fe rie gui des have 
svært ved at begå sig blandt guld og ædel
stensforretninger, per le pyn te de æs ler, græs
ke fast bo en de og ame ri kan ske, fran ske, ja
pan ske og dan ske tu ris ter i de smal le, stej le 
ga der i ho ved by en Fira. Rundt om på øen 
lev ner land ska bet hel ler ikke plads til store 
fe rie resorts men i ste det min dre, hyg ge li ge 
ho tel ler og lej lig heds kom plek ser. Nog le af 
dem i små fe rie by er. An dre di rek te på kra ter
ran den med ud sigt di rek te ud i det blå.

Øen er på stør rel se med Sam sø, og 
vi mødes af en lil le, stærk År
hus Char tertrio, der bi dra
ger med tip til helt uni kke 
op le vel ser. Både de og 
lo kal be folk nin gen ta
ger imod med store 
smil, li ge som kap tajn 
og be sæt ning gjor de 
det på det fyld te SAS
fly. Her var med ar
bej der ne i så godt hu
mør, at man skul le 
tro, det var dem, der 
var på vej på fe rie.

Fa mi li en er kun på sin 
an den char ter fe
rie no gen

sin de, men vi spot ter hur tigt, at vo res fem 
og ot te åri ge er de ene ste børn på fly et over
ho ve det. Vi har haft en anel se om det, for 
År hus Char ter hav de ved be stil lin gen af rej
sen meldt ær ligt ud: Der er ikke spe ci elt bør

ne ven ligt på San to ri ni. Der er 
trap per og stej le klip pe

skræn ter man ge ste der, 
stran de ne er sten stran

de, de er sor te, der bli
ver re la tivt hur tigt 
dybt, og der er ikke 

spe ci el le til bud til 
børn.

Hur ra for ær lig 
in for ma tion. 

Straks væl ger 

vi San to ri ni. Vi me ner, at der nok er god 
chan ce for ikke at stø de ind i slægt nin ge til 
de stak kels, sve den de bam se ud klæd nin ger, 
som vi blev op søgt af året før på en me get 
bør ne ven lig, spansk fe rie ø. 

Og for mod nin gen hol der heldigvis stik.

Tæt på vul ka nen
San to ri ni by der i ste det på helt spe ci el le op
le vel ser, his to ri er og mu lig he den for at slap
pe helt af og få pul sen ned – både for børn og 
voks ne.

Som f.eks. da vi fra den lil le hav ne by Athi
nos sej ler ud til vul kan øen Nea Ka me ni. Vi 
sej ler først for bi et ”ind heg net” om rå de lige 
ne den for kra ter ran den, og bør ne ne gy ser af 
spæn ding, da gui den for tæl ler, at om rå det er 
mar ke ret, for di et kryds togt skib sank her for 
et par år si den. En sag, der sta dig er om gær
det af stor mys tik, for di ski bet sej le de helt 
usæd van ligt tæt på kys ten og stød te på et un
der sø isk skær.

Efter en kort sejl tur læg ger vi til på Nea 
Ka me ni i en lil le vig med det grøn nes te 
vand. Fra vi gen van drer vi ad sor te sti er op 

på top pen og kig ger lukt ned i vul ka nen som 
heldigvis ikke rum ler men al li ge vel sen der 
var me dam pe op og lug ter af svovl. 

Tu ren går vi de re til den gam le vul kanø Pa
lea Ka me ni, hvor bå den læg ger til helt tæt 
ved kys ten, og vi kan sprin ge i ha vet fra bå
den og svøm me ind mod en varm kil de. Vi 
har egent lig pus tet bør ne nes ba de vin ger op 
og skal til at hop pe i, da et be sæt nings med
lem kig ger på os med be kym ret mine. Vo res 
to børn er igen de ene ste om bord, og han si
ger, at der er 10 me ter dybt på den ene side 
af bå den og 400 me ter dybt på den an den. Vi 
kig ger på de op pus te de ba de vin ger, får kol
de fød der midt i var men og be slut ter, at vi 
ven ter med at bade, til vi kom mer til Thiras
sia.

Strand- og by tu re
På Thirassia spi ser vi fro kost på en af den lil
le ø’s simp le re stau ran ter. 

Her er ikke kun ud sig ten men også ma den 
uover truf fen, og på Thirassia sid der vi el lers 
bare og ve ge te rer, fod rer fisk og kig ger over 
mod San to ri ni, som vi sej ler til ba ge til sidst 
på da gen.

De øv ri ge dage by der på ture rundt på øen 
i den le je de bil, som vi ny der at have alle da
gene. Både når vi bare kø rer til ynd lings
stran den i Perissa, hvor san det og ste ne ne er 
grå sor te, og vi ba der, so ler og sam ler sten 
helt i læ af Profitis Eli as bjer get, der ræk ker 
565 me ter over ha vet. 

El ler når vi be sø ger øens fi ne ste, lil le kir ke, 
den by zan tin ske Panagia Episkopi, der er fra 
1000tal let. Her bor præs ten lige ved si den 
af kir ken og har ha ven fyldt med hus dyr.

Den for lad te by
Vi be sø ger også den lil le by Pyrgos, som har 
ikke min dre end 42 kir ker, og vi gør stop i 
spø gel ses by en Mesa Gonia, som for bør ne ne 
er et el do ra do af for lad te huse og stor mys
tik. Lands by en blev for ladt ved et jord skælv i 
1956 og står sta dig næs ten men ne ske tom. 

Byen Oia lig ger helt i den an den ende  bå
de af øen og i over ført be tyd ning. I Oia er 
der mar mor be lag te ga der, dyre re stau ran
ter og en sol ned gang, som tu ris ter fra hele 
øen val far ter til for at se. 

Vi ser den også, og vist er den smuk, men 
her la der man sig nok nem me re im po ne re, 
hvis man er fra To kyo, Pa ris el ler Ber lin frem 
for fra Hjør ring, hvor der kun er en smut tur 
til Lønst rup, som far ves i li ge så smuk ke rød
li ge nu an cer, når so len går ned i ha vet der. 
Vi for la der der for hur tigt men ne ske mæng
den ved solnedgangspladsen og smut ter 
ned i det lil le fis ker le je Ammoudi ne den for 
Oia. I Ammoudi er der ma le risk, og en ræk
ke ta ver ner kan ter den fine havn sam men 
med de man ge far ve de fis ker både.

Her bli ver vi i øv rigt eni ge om, at San to ri ni 
ikke har set det sid ste til os. For selv om øen 
er lil le, kan man langt fra nå at op le ve det he
le på en uge, når der også skal være tid til ba
re at sætte sig i vand kan ten og kig ge ud i luf
ten og nyde, at man har fri.

Santorini-etblåtparadis
SpøgelSeSbyenMeSagonia er et el do ra do for 
ot te åri ge Fri da. Lands by en blev for ladt ved et 
jord skælv i 1956 og står sta dig næs ten men ne
ske tom.

grækenland: Vi får 
øj ne ne op og pul sen ned  
på den græs ke ø, som  
man ge ken der fra post kort 

Clarapåfem år er en vand hund og iført svøm me vin
ger og badesko er det in tet pro blem med de sor te, ste
ne de stran de, hvor der re la tivt hur tigt bli ver dybt. Hun 
vil til ba ge til sin strand i Perissa.
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Hovedjægere og Orangutanger
Med dansk rejselederÊ|ÊIÊsmalleÊbŒdeÊsejlerÊduÊ
medÊdinÊgruppeÊdybtÊindÊiÊSabahsÊregnskovÊforÊ
atÊopleveÊn¾seÊaber,Êvildsvin,Êkrokodiller,Êelefan-
ter,ÊgibbonaberÊogÊetÊv¾ldÊafÊfugle.ÊDuÊkommerÊ
t¾tÊpŒÊorangutangerneÊiÊSepilokÊogÊserÊhavskild-
padderÊgŒÊiÊlandÊforÊatÊl¾ggeÊ¾g.ÊIÊSarawakÊsti-
gerÊduÊombordÊiÊIbanfolketsÊlangbŒdeÊogÊsejlerÊ
indÊiÊjunglenÊtilÊdeÊtidligereÊhovedj¾geresÊlands-
by.ÊHerÊindlogeresÊduÊiÊderesÊg¾stehusÊmedÊud-
sigt til fl ere eventyr.

17 dage fra kr. 24.500
Afrejser: 15/7 og 30/9 2010
Maks. 20 deltagere

Med Himmelekspressen til Lhasa
Med dansk rejselederÊ|ÊFraÊChengduÊogÊ
KinasÊber¿mteÊpandaerÊrejserÊduÊiÊselskabÊ
medÊdinÊgruppeÊtilÊkaravaneÊbyenÊXining.ÊHerÊ
stigerÊduÊpŒÊHimmelekspressenÊogÊdragerÊudÊ
pŒÊenÊafÊverdensÊmestÊspektakul¾reÊtogrejser.Ê
MŒletÊerÊTibetsÊsagnomspundneÊhovedstad,Ê
Lhasa.ÊHerÊf¾rdesÊduÊblandtÊpilgrimmeÊiÊ
Jokhangtemplet,Êbes¿gerÊenÊlokalÊfamilieÊogÊ
udforskerÊDalaiÊLamasÊenormeÊvinterpalads,Ê
Potala.ÊSidenÊforts¾tterÊrejsenÊudÊoverÊdenÊ
tibetanskeÊh¿jslette.Ê

16 dage fra kr. 20.900
Afrejser: 14/7, 11/8 og 15/9 2010
Maks. 18 deltagere

www.marcopolo.dkÊÊÊÊ
ferie@marcopolo.dkÊÊÊÊ

tlf.Ê70Ê12Ê03Ê03

Opdagelse

MarcoPolo OpdagelseÊÊ
ÑÊforÊdig,ÊderÊvilÊl¾ngereÊudÊogÊt¾ttereÊpŒ

-fi nd din indre eventyrer

Tibet

Borneo

{{Santorinis{form{blev{skabt{
om{kring{år{1600{før{Kris{ti.{

{{Øen{var{den{gang{en{del{af{
den{mi{no{is{ke{kul{tur{på{Kre{ta,{
og{ho{ved{by{en{var{Akrotiri{på{
syd{kys{ten.{

{{Be{bo{er{ne{var{vant{til{min
dre{vul{kan{ud{brud{på{de{res{
cir{kel{for{me{de{vul{kanø,{men{
en{dag{fik{en{dyb{rum{len{i{
øens{ind{re{dem{til{at{pak{ke{
sam{men{og{flyg{te.{In{gen{ved,{
hvor{de{flyg{te{de{hen,{men{ar
kæo{lo{ger{har{ikke{fun{det{lig{i{
res{ter{ne{af{Akrotiri.

{{Vul{kan{ud{brud{det{var{så{
kraf{tigt,{at{der{rej{ste{sig{en{
sky{af{aske{op{i{fle{re{ki{lo{me
ters{høj{de,{og{da{vul{ka{nen{
sank{sam{men{og{luk{ke{de{
vand{ind{i{kra{te{ret,{rej{ste{der{
sig{en{tsu{na{mi{med{en{man
ge{me{ter{høj{bøl{ge.{

{{Bøl{gen{be{væ{ge{de{sig{med{
en{fart,{så{den{nå{ede{Kre{tas{
kyst{på{ca.{20{mi{nut{ter.{De{
store{pa{lad{ser{på{Kre{ta{og{
bl.a.{Knos{sos{blev{over{svøm
met{på{få{se{kun{der,{og{den{
mi{no{is{ke{kul{tur{led{et{knæk,{
den{al{drig{kom{over.

{{Hele{San{to{ri{ni{blev{dæk
ket{af{et{tykt{lag{aske,{og{
først{fle{re{hun{dre{de{år{se{ne
re{duk{ke{de{nye{be{boe{re{op.{
De{grund{lag{de{Fira.

Fakta
Vulkanudbruddet

Santorini-etblåtparadis

Pånaboøenthirassiabor 200 men ne sker. Mad og ud sigt fra 
de små, simp le re stau ran ter ved den lil le havn er uover truf fen.

Vulkanenlugtersta dig af svovl og dam per. Da vi læg ger til på vul kan øen Nea Ka me ni sker det i 
en lil le smuk vig. Det ta ger ca. 40 mi nut ter at gå af de sor te sti er op til vul ka nen.

iimeroViglilig ger de man ge, små ho tel ler di rek te ud til krater-
kanten.

deromantiskeomgiVelser får folk til at val far te til San to ri ni for at bli ve gift på kraterkanten. Vi 
stød te ind i et ja pansk par i bil led skøn ne Imerovigli.

        GRÆ KEN LAND

mangehusePåsantorini lig ger i klyn ger på kra ter ran den. Her er det Oia.
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