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Grækenland ligger i den østlige del af Middelhavet som en af Sydeuropas perler, og landet har en 
fantastisk rig kulturel baggrund, betagende landskaber og sprudlende byer. Grækenlands placering 
på verdenskortet gør, at landet ligger på en vigtig forbindelsesvej mellem Europa, Balkan, Mel-
lemøsten og Nordafrika. Landet består af et smukt og varieret hovedland samt 6.000 øer og holme 
spredt i Det Græske Øhav. Af øerne er det blot 227, der er ubeboede.

Når man tager på ferie i Grækenland, bliver man forkælet med gennemsnitligt mere end 290 årlige 
solskinsdage. Det gør landet til det perfekte sted for både forretningsrejser og turisme. Græken-
land er en perfekt helårsdestination, ikke mindst på grund af det fremragende middelhavsklima, de 
mange solskinstimer og de milde vintre. I Grækenland bor der 11 millioner mennesker.

Grækenland er de smukke modsætningers land, og Grækenland er en konstant tidsrejse fra nutiden 
til fortiden  og  tilbage  igen.  Man  kan  spadsere  gennem  olivenlunden  og  gennem  smukke,  
arkæologiske områder; man kan udforske klynger af småøer, gå langs strandene og bjergene og 
opleve det charmerende landskab – eller besøge de mange fascinerende byer og lade sig forføre 
af et glamourøst natteliv.

I Grækenland bliver fantasier og drømme til virkelighed!

Press kit

Græske øer
De mange græske øer, som ligger spredt ud over Det Agæiske og Ioniske Hav, er karakteristiske 
for Grækenlands morfologi og en vigtig del af landets kultur og traditioner. Det Græske Øhav udgør 
7.500 km af landets samlede 16.000 km kystlinje, og landskabet er meget varieret: Strandene er 
kilometerlange med smukke og tilsandede klitter, og bugterne er lune og læfyldte. Det varierede 
landskab krydres af smukke bjergkrystaller, kystgrotter med stejle klipper og mørkt sand, som typisk 
er lavet af vulkansk aske.

Mange af de græske strande har det Blå Flag, og det betyder, at man både kan svømme, dykke, 
snorkle, stå på vandski, sejle og vindsurfe på strandene.

De græske øer blev opdaget af nogle af de ældste europæiske civilisationer (for eksempel Cycladic 
og Minoan civilisationerne). Øernes unikke, arkæologiske udgravninger bærer på en karakteristisk 
og arkitektonisk kulturarv sammen med fascinerende, lokale traditioner med mange århundreders 
historier på bagen.
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Nautisk turisme – Sejlads
Det er en uforglemmelig oplevelse at sejle i Grækenland, og det er helt unikt at nyde det smukke 
græske hav og kigge ind på de pittoreske landsbyer, arkæologiske udgravninger og fantastiske pin-
jeklædte landskaber. Den fredfyldte atmosfære på de små øer gør, at man som besøgende får den 
ægte, græske stemning med hjem i bagagen – og ikke mindst, at man får mulighed for at mingle 
med de lokale grækere på de små tavernaer og “kafeneía”, og dermed blive en del af den ægte 
ø-kultur.

Der er uendeligt mange muligheder for at planlægge en rejse i Det Græske Øhav. Sejlruter fra hov-
edlandet og til ø-klyngerne i det Ioniske og Ægæiske hav kan forføre selv de mest kræsne gæster. 
Krystalklart vand, pragtfulde kyster, maleriske hvidvaskede huse, tusindvis af bugter og bække, 
udsøgte naturattraktioner og imponerende historiske og religiøse monumenter er blot en bid af det, 
der gemmer sig i den græske skattekiste.

Storbyferie
Grækenland er et perfekt land til storbyferie med et stort udbud af moderne faciliteter og spændende 
tilbud. Det vrimler med muligheder i de græske byer, og de er nemme at komme til og besøgsvenlige 
året rundt. Når man skal opdage sjælen i en græsk by, kræver det meget mere end blot en hurtig 
sightseeing og en rundtur til monumenterne. I de græske storbyer kan man opleve kombinationen 
af fremragende konferencefaciliteter og luksuriøse hoteller sammen med unikke museer, arkæolo-
giske udgravninger, shopping og natteliv.

Athen er Europas historiske hovedstad med berømte kulturelle monumenter - for eksempel den  
hellige klippe Akropolis. Thessaloniki er Grækenlands andenstørste by, som byder på unikke oplev-
elser i sine levende bydele, som for eksempel ”Den Gamle By”, eller det historiske kvarter ”Ladadi-
ka”. Patras er kendt for sit karneval, hvor farverige grupper danser rundt i byen, og paraden ender i 
en fascinerende afslutningsceremoni ved byens havn.

I den nordlige del af Grækenland finder den internationale kortfilmsfestival sted hvert år i septem-
ber i byen Drama. Det er et mødested for filmoplevelser, og de besøgende kan deltage i adskillige 
events som kunst- og fotografiudstillinger, koncerter og workshops for børn.

Endelig folder Grækenland sin unikke skønhed ud i de store byer på Kreta, Chania, Heraklion og 
Rethymon, som har de mest betagende udsigter til det kretiske hav og byder på skønne, lokale 
smagsoplevelser – selv i vinterhalvåret.
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Natur
Til trods for sit lille landareal har Grækenland en rig og varieret natur med enestående landskaber og 
intense kontraster. Landets overflod af naturlige “gaver” - tusindvis af charmerende kyststrækninger, 
majestætiske bjerge, huler og grotter, søer, floder, biotoper for sjælden skønhed og unikke øko-
systemer kombineret med det milde klima - gør Grækenland til  en ideel  destination for alternative 
former for turisme, specielt økoturisme.

Når man er på besøg i Grækenlands forskellige regioner, kan man som turist vandre rundt i smukke 
skove eller opdage de fascinerende nationalparker, som ikke blot findes i bjergene langt fra hoved-
landet, men også er at finde på udvalgte øer eller nær floder og søer.

Civilisation og kultur
Når man kigger på de store arkæologiske udgravninger i 
Grækenland, kan man næsten tro, at tiden er gået i stå. 
Udgravningerne betragtes som ”menneskehedens vug-
ge”, og man begejstres, når man går langs de oldgamle 
stier og monumenter. I Grækenland er der mere end 100 
enestående arkæologiske udgravninger; teatre, offentlige 
statsbygninger, store templer, lokale markeder og byzan-
tiske monumenter, som alle vidner om en historie, der går 
over 5.000 år tilbage.

De arkæologiske udgravninger omkring Akropolis er fyldt 
med ekkoet fra store filosoffer, talere, artister og videnskab-
smænd. Oltidens Athen hviler tidsløst over den moderne 
storby. Delphi, som ligger i hjertet af Mount Parnassus i 
det centrale Grækenland, blev i oldtiden anset for at være 
jordens navle og universets centrum. I Olympia i Polopo-
nesse banker De Olympiske Leges hjerte.

Den minoiske civilisation på Kreta var et af de mest be-
tydningsfulde folkefærd i oldtiden. Nøgleordene for denne 
civilisation var livsglæde og manglen på krigspositionering. 
Udgravninger i landsbyen Vergina i den central-makedon-
ske landsdel Imathia bragte et af de mest betydningsfulde 
arkæologiske fund for Grækenland i det 20. århundrede 
frem i lyset.

Nutidens Vergina var den første hovedstad i oldtidens makedoniske kongerige, kaldet Aigai. Ud-
gravningen af de royale grave, heriblandt Philip d. 2.’s intakte grav og en udstilling af de største 
fund fra begravelserne, er beskyttede af UNESCO som verdenskulturarv og giver et unikt indblik i 
et enormt universelt sammenstød.
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Vingårde
Vinguden Dionysos blev født i Grækenland, og landet har verdens længste historie for produktion 
og forbrug af vin. Grækerne har lavet vin i mere end 4.000 år. Det var oldtidens grækere, der ud-
viklede de første vinkulturer; nemlig det at drikke vin til sociale begivenheder og det at påskønne 
vinen på en sofistikeret måde. Der er klare beviser for, at man allerede i oldtidens Athen vidste, at 
glassets form havde betydning for vinens smag. I dag spiller Grækenland en stor rolle i både den 
internationale vinkultur og vinindustri.

De græske vinproducenter sætter en stor ære i at udnytte landets store vinpotentiale, og de har 
gennem årene udviklet den lokale vinkultur ved at sætte fokus på detaljerne i god vinfremstilling 
samt ved at matche de bedste voksesteder for vinstokkene med druesorten. På mange vinmarker 
og vingårde kan de besøgende vandre mellem vinstokke i vinens magiske verden, lære om traditio-
nel og moderne vinproduktion og smage udvalgte græske vine sammen med traditionelle småretter.

Luksus i Grækenland
Grækenland tilbyder en lang række luksuriøse og glamourøse ferier. Græske øer er synonym med 
kosmopolitisme, og de store byer som Athen og Thessaloniki tiltrækker folk fra hele verden med 
de højeste forventninger til ekstravagance. Den prestige-bølge, der begyndte i 1960’erne og til-
trak berømte navne som for eksempel Aristoteles Onassis, Stavros Niarchos, Maria Callas, Melina 
Mercouri og mange andre i det græske samfund medførte, at Grækenland røg direkte ind blandt 
verdens topdestinationer for luksusturisme.
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Den høje standard og de luksuriøse faciliteter i Grækenland garanterer, at selv de allermest kræsne 
turister kan få et uforglemmeligt ophold. Der ligger 5-stjernede hoteller over hele landet, private vil-
laer med fokus på privatliv og komfort, man kan tage på ugeneret udflugt væk fra dagligdagen på en 
yacht i Det Græske Øhav kombineret med kulinariske oplevelser med en exceptionel høj standard. 
Og der er mulighed for at shoppe alle de kendte brands og kvalitetsprodukter, samt udforske det 
unikke græske landskab og dermed sætte den perfekte scene for dem, der ønsker en ferie i absolut 
luksus.

Men det er ikke det hele: Skønhedsbehandlinger, fornyende kropsterapi og smukt tilberedte og de-
likate måltider er blot nogle af de attraktioner, som Grækenland byder på, når de eksklusive gæster 
kommer til landet.

Grækenland er en helårsdestination og et land, der er velsignet med en utrolig historie og rig kul-
turel baggrund, der går århundreder tilbage - men også et land, der fortsat udvikler sig på den mest 
ekstraordinære måde. Landets fantastiske natur og landskaber byder på eventyr og harmoni alt 
afhængigt af, hvad du søger. I Grækenland kan du udfordre din oplevelsessans og blive overrasket 
igen og igen.

VELKOMMEN HJEM!

For yderligere information om Grækenland, kontakt veligst: 

Det Græske Turistråd i Stockholm
Alexandra Sarantidi, Media & Public Relations
E-mail: alexandra@visitgreece.se
Telefon: +46 8 611 88 02
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