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Många har besökt den grekiska 
övärlden – Kreta, Kos, Rho-
dos… Vissa har båtluffat till 
de mindre öarna. Men det 
vackra fastlandet är ofta lite 
bortglömt. 

Jag tycker att Thessaloniki, 
Greklands näst största stad, 
med badparadiset Halkidiki 
en dryg timmes bilresa däri-
från, är det perfekta grekiska 
resmålet. Dels för att man kan 
få två olika slags semestrar i 
en och samma resa, storstad 
och bad, dels för att det är 
äkta och genuint – här lyser in-
kastare till restauranger, me-
nyer på svenska och de stora 
horderna av semesterfirande 
skandinaver med sin frånvaro. 

Thessaloniki är en storstad 
som bjuder på vanligt vardags-
liv. Och i Halkidiki turistar 
grekerna själva. 

Ytterligare ett Thessalo-
nikiplus är att det är bekvämt 

att resa hit: tre timmars di-
rektflyg. 

Jag inleder gärna semestern 
med några dagar i Thessalo-
niki. Det är en lättillgänglig 
universitetsstad med fokus på 
mat, restauranger och nattliv 
och – som så ofta i student-
städer – bra prisläge. Här ska 
man ägna sig åt att äta gott, 
varva besök vid antika utgräv-
ningar med att dricka frappe, 
iskaffe, på någon av de många 
uteserveringarna, och shoppa 
olivtvålar och färskt bröd, och 
kanske ett och annat klädes-
plagg, på den berömda Tsimis-
kigatan. 

Jag tycker att man ska bo 
mitt i smeten. Mitt favoritho-
tell är mysiga The Excelsior 
Hotel, inrymt i en vacker bygg-
nad från 1924. Hotellet har det 
bästa läget ett stenkast från 
Aristotelestorget och bara ett 
kvarter från strandprome-

naden som är den naturliga 
mötesplatsen. Det är skönt att 
lätt kunna smita förbi hotell-
rummet när det blir för varmt 
för sightseeing. För varmt blir 
det i Thessaloniki. Thessalo-
niki och Halkidiki gör sig bäst 
om våren och hösten. 

Vild och vacker natur
Efter några dagar i Thessalo-
niki vill jag ut till halvön Hal-
kidiki. Det tar en till två tim-
mar med bil. Jag tycker bäst 
om den landtunga som ligger 
längst från Thessaloniki: At-
hos. Här är naturen vild och 
vacker och det tar lite tid att 
ta sig hit vilket gör att här inte 
är lika många turister. 

Det stora dragplåstret på 
Athos är hotellpärlorna Eagle 
Palace Resort och Eagles Vil-
las. Här är lyxigt och rätt dyrt, 
men alldeles underbart. Ho-
tellet, Eagle Palace Resort, är 

PÄRLA Till Halkidiki i nordöstra Grekland 
åker grekerna själva på semester. 
Icakurirens resereporter Anna Wahlgren 
har rest till Grekland i 40 år. Det här är 
hennes favoritregion i landet.

Halkidiki  
– min favorit 
i Grekland

Läckert med mozarellasallad 
och solmogna tomater. Mums. 

resortområdet finns flera bra 
restauranger, bland annat Ka-
mares, där den tvåstjärnige 
Michelinkocken Arnaud Big-
non basar, men min personliga 
favorit är fiskrestaurangen 
Armyra. 

–Vi firar min 70-årsdag och 
har en egen villa med pool för 
oss och barnbarnen. Jämfört 
med vad det skulle kosta att 
åka till Thailand – flygbiljet-
terna, men också i form av kol-

dioxidutsläpp – så är det här 
kanon. Vi bor i Berlin och till 
Grekland kan vi ta tåget. Här 
på Eagles Villas får vi samma 
lyxiga känsla som på en riktig 
bra resort i Sydostasien,  säger 
Sahra Schulz. 

Familjen åkte hit också förra 
året också, då maken fyllde 70. 

–Barnbarnen älskar det här, 
de små gillar golfbilen som 
skjutsar oss till stranden. De 
stora barnbarnen paddlar ka-

jak och åker vattenskidor. Det 
är gratis introduktioner i dyk-
ning, vattenskidor och surfing.  
Jag och maken tycker bäst om 
Armyra, fiskrestaurangen. 
Att sitta ute på piren och äta 
middag när solen går ner är 
en upplevelse som jag lever på 
hela året. Nu blir jag lite nos-
talgisk, vi ska åka hem imor-
gon, tyvärr är det här snart 
över, säger Sahra Schulz. 

Jag njuter också av mina 

resortdagar och lägger upp ett 
litet schema. Går upp tidigt på 
morgonen för att göra morgon-
yoga. Hotellet erbjuder en upp-
sjö aktiviteter: allt från att lära 
sig göra cocktails till att prova 
öl från lokala mikrobryggerier. 
Det är dock stranden jag gillar 
bäst. Här infinner sig ett be-
hagligt lugn. 

Dags för middag vid bästa 
bordet vid havsbrynet. 

Det grekiska strandlivet 
bjuder på lugn och ro. 

De typiska blåvita 
båtarna vid havet. 

RESA

Fortsättning på nästa sida 

stort och sväljer många gäs-
ter, främst från Tyskland och 
Storbritannien. De 42 villorna, 
Eagles Villas, är mer privata. 
De är som gjorda för den som 
vill unna sig ett riktigt bra och 
bekvämt boende i några dygn. 
Villorna har tillgång till hotel-
lets alla bekvämligheter och 
stora aktivitetsutbud, men de 
ligger avsides, på en höjd, med 
den bästa utsikten över hav, 
öar och berget Athos. Inom 

Anna Wahlgren, 
reseredaktör
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Halkidiki är en region i den nord-
grekiska regionen Mellersta Make-
donien och består av tre halvöar: 
Kassandra, Sithonia och Athos.

Ving och Airtours har charterre-
sor till Halkidiki. SAS flyger direkt 
Stockholm–Thessaloniki från 
3 500 kronor tur och retur. Med 
mellanlandning går det att hitta bil-
ligare biljetter hos flera flygbolag. 
Tåg från Malmö till Thessaloniki 
tar ett par dygn, via exempelvis 
Hamburg, Zurich, Belgrad och 
Skopje. Kostnad för enkelbiljett 
från 3 500 kronor.

En timme före Sverige. 

Cirka 30 procent lägre jämfört 
med i Sverige. 

Hett och mycket folk i juli och  
augusti. Åk hellre på våren/ 
försommaren eller under hösten  
i september och oktober. 

Euro. Gott om bankomater. 

Privat transfer från Thessalo-
niki till Halkidiki går att boka hos 
Liontransfer (liontransfer.com). 
Eagle Palace Hotel erbjuder 
också privat transfer. Annars går 
det frekvent busstrafik från gry-
ning till midnatt från Thessaloniki 
till byarna i Halkidiki.

The Excelsior Hotel, Thessaloniki
Lyxigt, men personligt, boutique-
hotell i restaurerad byggnad från 
1920-talet. Smakfullt renoverat 
och bra läge ett stenkast från tor-
get Aristoteles. Härlig frukostbuffé 
på Charlie D Brasserie som ligger 
vägg i vägg. Thessalonikis enda 
medlem i Small Luxury Hotels och 
nummer två på Tripadvisors lista 
över stadens bästa hotell.
Pris: Dubbelrum från 1 400 kronor 
per natt.

Eagles Palace Resort och Eagles 
Villas, Ouranoupolis
Femstjärnig lyxig, men charmig, 
resort fyra kilometer från Oura-
noupolis, som är en av Halkidikis 
vackraste byar. Strålande utsikt 
över havet, öarna och berget 
Athos. Här finns allt som hör 
av resort till: god service, stort 
aktivitetsutbud, bra restauranger, 
gym, träningsmöjligheter, spa, 
behandlingar och pooler. Den som 
kanske vill fira en jämn födelsedag 
eller kosta på sig något extra bor 
i en privat villa med egen pool i 
Eagles Villas. 
Pris: Dubbelrum från 3 500 kronor 
per natt, men titta efter erbjudan-
den för flera nätter. 

Lemoniadis, Ouranoupolis
Bästa fiskrestaurangen i Ouranou-
poli på Athos. Nyfångad fisk och 
stort utbud av meze. 

Armyra, Ouranoupolis
Fiskrestaurang med underbart, 
havsnära läge. Perfekt grillad fisk, 
rejäla grekiska sallader och ett 
gediget vinutbud. 

Full to Meze, Thessaloniki
Taverna med fokus på mezerätter 
belägen i den livliga och res-
taurangtäta stadsdelen Ladikia 
i Thessaloniki. Beställ många 
smårätter och dela. De fyllda 
paprikorna, zucchiniblommorna, 
bläckfisken och bönröran fava 
rekommenderas. Bra och prisvärt 
husets vin. 

Halkidiki är grönt. Så små-
ningom kommer högsom-
marens obarmhärtiga sol att 
bränna det mesta brunt, men 
än så länge är det grönt som 
i en regnskog på Costa Rica. 
Vindlande vägar leder upp i 
bergen, genom vidsträckta oliv-
lundar och djupa dalar för att 
sluta vid havet där små städer 
ligger inbäddade i bukter. Det 
är häpnadsväckande vackert.

Till en stor del av Athos har 
man dock inte tillträde – sär-
skilt inte om man är kvinna. 
Halva Athos är en egen repu-
blik med cirka 2 000 munkar 
som är bosatta i ett tjugotal 
olika kloster. Ett av dem har 
använts sedan 1100-talet och 
räknas till ett av världens 
äldsta bebodda hus. Munkar-
na lever i stort sett på samma 
sätt som under bysantisk tid, 
och vem som helst kan inte 
besöka klostren – endast män 

med visum välkomnas. 
Jag dricker dock viner som 

produceras av munkarna, samt 
njuter av de vackra klostren 
och kyrkorna på avstånd. Det 
finns nämligen båtutflykter 
vars rutt är längs kustremsan. 

Jag gillar alltså Athos bäst, 
men Sithonia, det mellersta 
av Halkidikis tre ben, är också 
en trivsam halvö. Här spelar 
naturen huvudnumret, det är 
frodigt och här finns många 
mysiga fiskebyar och badvikar. 
Sithonia har som tur är klarat 
sig bra från större exploate-
ring. Kassandra som ligger 
närmast Thessaloniki är mer 
lättillgängligt och välbesökt.

Stad med hemkänsla
Efter några dagars lugnt re-
sortliv åker jag in till staden 
Ouranoupolis. Jag slår mig 
ner på fiskrestaurangen Le-
moniadis. Ett par fiskebåtar 

syns i horisonten. Katter stry-
ker runt bordet och väntar för-
hoppningsfullt på rester. In på 
bordet kommer färsk, grillad 
bläckfisk, grekisk sallad, zuc-
chinikroketter, och iskallt vin 
från grannbyn. Det känns näs-
tan som att jag är hembjuden 
till någons hem, fetaosten är 
tillverkad av ägarens farmor, 
och grönsakerna odlade i kock-
ens egen trädgård. 

Ibland hör jag folk i be-
kantskapskretsen klaga över 
”grekiska maten”. Bara rinnig 
tsatsiki och seg calamari kla-
gar de. Själv äter jag aldrig så 
gott som i just Grekland. 

Mitt tips är att besöka en 
lokal taverna där recepten är 
hämtade från mormorsmor, och 
råvarorna från öns vilda natur 
och trädgårdar. Frossa i nyttig-
heter som olivolja, oliver, vitlök, 
citron och örter, och i godsaker 
som friterad bläckfisk, grillat 

kött och mastiga bakverk. 
På hotellet pratar jag med 

kockar som har ett förflutet på 
stjärnkrogar i London och Bel-
gien. Guide Michelin-krogar i 
all ära, men inget slår de grekis-
ka råvarorna säger de unisont. 

Solmogna tomater
Närodlat utan kemikalier. 
De solmogna tomaterna, den 
milda löken, alla örter, salla-
den som växer i landet utan-
för restaurangerna och hotel-
len, fisken och skaldjuren som 
plockas direkt från havet. 

Dessutom är honungen bra 
här. Det lär finnas 6 500 biod-
lare på Halkidiki och jag fyller 
resväskan med såväl honung 
som vin när jag reser hem. 

Att besöka en vingård i Hal-
kidiki rekommenderas varmt. 
Jag åker till Akrathos New-
land Winery. Jag får en rund-
visning på gården av ägarna 

”En dag i Halkidiki är den andra lik.  
Lika livsnjutande, lika förutsägbar.  
Jag kommer att återvända nästa år igen.

Resguide till 
Halkidiki
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Under parasollet.

RESA

och köper med mig röda viner 
döpta efter filosofen Aristote-
les – Philosopher. Han föddes 
i Halkidiki och det sägs att vi-
net från byn Stageira är från 
de vinrankor han planterade. 

En dag går jag ihop med någ-
ra nyfunna vänner och hyr en 
båt med kapten. Vi åker runt 
öar som Ammouliani och Dre-
nia, njuter av båtlivet och ett 
stilla hav. Vi badar i turkosblåa 
undangömda vikar, besöker 
öde stränder och tittar på fåg-
lar. Vi dricker mineralvatten 
och sitter i fören på båten och 
betraktar fiskebåtarna och 
konstaterar att livet inte kan 
bli så mycket bättre. Båtresan 
är väl investerade pengar, alla 
ombord rankar det som resans 
bästa dag. 

–Vilket vatten. Så här såg det 
ut på Amalfikusten på 70-talet, 
säger en italiensk kvinna. 

Resereportage som påmin-

ner om turistbroschyrer är 
det tråkigaste som finns, men 
det måste sägas: vattnet ÄR 
turkost och kristallklart, och 
badvikarna ÄR paradisiska, 
så den snorkelintresserade 
ska definitivt packa snorkel-
utrustning. Badskor kan också 
vara en bra idé, på sina håll är 
stränderna steniga. Dessutom 
är det spegelblankt på havet. 

–Vi brukar säga att det ser 
ut som olivolja, säger Georgia, 
som är uppvuxen i en av by-
arna i närheten. 

Snart ska jag återvända till 
sanden och stranden. I min 
strandväska ligger två pock-
etböcker, en tunika och ett 
cyklop. Slappa, snorkla och 
skydda sig mot solen är det 
som gäller här. En dag i Hal-
kidiki är nämligen den andra 
lik. Lika livsnjutande, lika för-
utsägbar. Jag kommer att åter-
vända nästa år igen. ¨

Populär fiskrestaurang vid 
havet på Eagles Resort. 

Världens 
bästa oliver.

Grekisk 
sallad när den 
är som bäst. 

Allmänt

Prisläge

Bästa tiden

l Aten

Kreta

Halkidiki
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