
1 
 

 

 

Yrkesinriktad biodlarresa till Grekland  21 - 29 mars 2018 

                         Justerat program tidtabellsändring SAS /171102 

Välkomna med till Grekland för att uppleva lokal biodling, intressanta studiebesök och information om lokala produkter och 

redskap.  

Vi börjar resan i Thessaloniki för att sedan ta oss söderut till Aten, med ett stopp i Meteora. Här på de fantastiska 

klippformationerna har munkarna sedan flera hundra år tillbaka i tiden byggt upp sina kloster i sin strävan att nå sin gud. 

Det här området är fortfarande en relativt okänd pärla men som upptäcks alltmer och börjar bli omskrivet för dess enastående 

historia och landskap.   Vi får uppleva Grekland från ett biodlarperspektiv och hälsar dig välkommen med på resan! 
 

Flygresor, vi har 27 bokade platser med avresa från Arlanda t/r, 5 från Göteborg och 2 från Köpenhamn, 4 ut från Arlanda 

tillbaka till Köpenhamn:   Preliminära flygtider (lokala tider) – OBS tidtabellsändringar SAS  ut- och hemresa 

 

SK1823  21 mars 2018  Stockholm-Thessaloniki   05:15-09.25 

SK 778   29 mars 2018  Aten-Köpenhamn 13.35-15.50  

SK1408  29 mars 2018  Köpenhamn-Stockholm   17:05-18:20 
 

SK 166   20 mars 2018  Göteborg-Stockholm       19:15-20.20 

SK1823  21 mars 2018  Stockholm-Thessaloniki   05:15-09.25 

SK 778   29 mars 2018  Aten-Köpenhamn           13:35-15:50 

SK1444  29 mars 2018  Köpenhamn-Göteborg     17:10-18:05  
         

SK 1430 20 mars 2018  Köpenhamn-Stockholm   19.05-20:20 

SK1823  21 mars 2018  Stockholm-Thessaloniki   05:15-09:25  

SK 778   29 mars 2018  Aten-Köpenhamn           13:35-15:50 

SK 084   20 mars 2018  Visby-Arlanda 19.05-20.00 

SK 085   29 mars 2018  Arlanda-Visby 21.40-22.25 

 

Viktig information med anledning av tidtabellsändringarna se sidan 6 i detta program!  V.g svara snarast…… 
 

Preliminärt programförslag med cirkatider, reservation för förändringar: 
 

Dag 1   21 mars onsdag    ( L = lunch ingår)  

09.25 Ankomsttransfer Thessaloniki flygplats med svensktalande guide (är med under hela rundresan) 

 Vi börjar med en orienteringstur i Thessaloniki som är Greklands andra största stad, vackert belägen vid havet. 

12.00 Vi intar en god lunch på restaurang Ergon, där man sätter en ära i lokala grekiska produkter och moderniserar 

god grekisk matkultur.  Man säljer även produkter i eget namn och först ut var deras honung – Melissas Ergon. 

Efter lunchen checkar vi in på hotellet och har en ledig eftermiddag. 

Logi: Hotel City  
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Dag 2 22 mars torsdag   ( L = lunch, M = middag ingår) 

 Frukost 

09:00 Idag gör vi en heldagstur till Anelparken. Anel har skapat en egen besökspark för att få ut 

  budskapet om bihållning till gemene man för att man ska förstå vikten av biodling för naturens 

  helhet.  

10:00  Ankomst till parken och introduktion. 

11:00 – 12:30  Utomhustur av parken. Anels företagspresentation, redskapsinformation och skörderummet. 

  Utrymme för diskussioner om biodling i Grekland och Sverige. 

12:30 – 13:30  Lättare lunch. 

13:30 – 15:00     Besök på Honey farm (ett par kilometer från parken, i Mesimeri) 

15:00 – 16:00  Avslutning med frågestund 

  OBSERVERA - De som vill besöka farmen bör ta med sig någon form av egen skyddsutrustning,  

  bislöja/hatt.  

16:00 Vi återvänder till vårt hotell i Thessaloniki 

19:30  Gemensam middag inom gångavstånd, inkl mineralvatten och kaffe/te 

Logi: Hotel City 

 

Dag 3 23 mars fredag  ( L = lunch ingår) 

  Frukost 

09:00 Transfer till dagens studiebesök på Hellenic Institute of Apiculture. Här arbetar man med: 

  Biology and Physiology of all species of bees, quality control of hive products and the queens 

      produced, development of new technologies in beekeeping, bee flora conservation, 

  enhancement of the role of bees in the environment, fight diseases with new environmental 

  and biotechnological products, breeding and improvement of genetic material, evaluation of 

  honey bee queen quality, the application of molecular biology and genetics in the above areas 

  of apiculture and finally the effects of pollutants on honey bee biology and physiology. 

Lunch Gemensam lunch 

14:30 Besök hos lokal biodlare 

16:30 Vi besöker vinproducenten Tsantali, som har odlat vin här i regionen i flera generationer.  

  Självklart blir det tillfälle för en vinprovning. 

Logi: Hotel City 
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Dag 4 24 mars lördag  ( L = lunch ingår) 

 Frukost 

09:00 Vi börjar dagens besök på Melissokomi-fabriken i Kavala-området. Kavala är vackert beläget vid 

  havet cirka 1,5 tim resa från Thessaloniki. Melissokomi tillverkar och säljer utrustning o redskap 

  för biodling. Ägaren visar oss runt. Vi kommer även att besöka ägarens egen biodling i närheten 

   

Lunch Vi äter gemensam lunch i Kavala stad. 

14:00 Besök på ett litet familjeföretag inom biodling, det är två bröder som driver verksamheten. 

15:30  Eventuellt får vi även göra ett besök på en ekologisk farm i närheten. 

Logi: Hotel City 

 

 

Dag 5 25 mars söndag  ( L = lunch, M = middag ingår) 

  Idag är det nationell helgdag 

  Frukost 

Förmiddag Vi börjar vår resa söderut och dagens mål är den intressanta staden Meteora. Redan för 600 år sedan 

  byggde munkarna kloster på bergsklipporna. Vi besöker två av klostren och låter tankarna gå tillbaka i  tiden.  

 Det är otroligt fina naturmiljöer med klippformationer vi befinner oss i. 

 Lunch Gemensam lunch 

 

Middag  Gemensam middag inkl dryck ½ fl vin, ½ fl mineralvatten 

Logi: Amalia Kalambaka Hotel 

 

 

 

 

Dag 6 26 mars måndag   ( L = lunch ingår)  

  Frukost 

08:30 Vår resa fortsätter söderut mot dagens mål Aten. 

10:00 Besök på Vassilissa Greek Organic Factory. Ett familjeföretag som fokuserar på ekologisk ätbar 

  honung med 24 karats guldflingor i – extraordinärt! 

Lunch Gemensam lunch på vägen. 

15:30 Besök på Anels fabrik i Aten. 

 

Logi:   Royal Olympic Hotel 
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Dag 7 27 mars tisdag   ( L = lunch ingår) 

 Frukost 

09:00 Busstransfer till Agricultural Sciences Institute 

  

The Institute of Agricultural Sciences is a legacy of Iphigenia A. Syngrou   It falls under the aegis of the Ministry of 

Rural Development and Food and also manages the heritage of Iphigenia A. Sygrou. It has been established in 

1901, implementing the multifaceted aims of its foundation. It contributes to the development of Greek 

Agriculture through education, specialized agricultural issues (such as beekeeping, viticulture - oenology, 

horticulture, gardening aromatic and medicinal plants, etc.). At the same time it organizes 

conferences and meetings of agronomic interest, while in the past years it has been developing 

 Environmental Awareness Plans. 

12:00 Lunch på Goulandris Natural History Museums restaurang 

15:00 Besök hos Attiki Honey. Attiki är Greklands största honungsproducent.  

Här får vi en rundvisning och tar del av packningsprocessen etc.    

 

Logi:   Royal Olympic Hotel 

 

 

 

Dag 8 28 mars onsdag   ( L = lunch, M = middag ingår) 

    Frukost 

08:00-10:00 Fri tid.  

  För den som önskar finns möjlighet att besöka Akropolis tillsammans med vår guide.  

Entréavgift betalas på plats. Observera att det är mycket promenerande upp- och nerför i området  

både på sten- och marmorunderlag 

10:30 Avresa för besök på Apivita, kosmetikföretag med stor fokus på  biodling med 200 bikupor.  

  https://www.apivita.com/bee_farms 

13:00 Lunch på en liten taverna i Sounion 

14:30  Besök på Cape Sounio Poseidontemplet 

19:30 Avskedsmiddag på den vackra takrestaurangen på hotellet med fin utsikt 

inkl dryck, mineralvatten, öl, vin samt kaffe/te 

 

Logi:   Royal Olympic Hotel 

 

 

https://www.apivita.com/bee_farms
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Dag 9 29 mars torsdag  
Frukost 

11:00 Avresetransfer för samtliga resenärer (Köpenhamn/Göteborg/Arlanda) 

13:35 Avresa med SK 788 till Köpenhamn / byte och vidare resa till Göteborg resp Arlanda 

(Flygtiderna finns på s 1 i programmet) 

 

 
Hotell: 
Thessaloniki – City Hotel **** Perfekt beläget förstaklasshotell i modern tappning. 
https://www.cityhotel.gr/ 
 
Meteora - Amalia Kalambaka Hotel *** Trevligt naturnära hotell i klassisk stil. 
http://amaliahotelkalambaka.gr/#home 
 
Aten – Royal Olympic Hotel **** Utmärkt läge och fin vy över Aten. God standard och trevliga allmänna ytor. 
http://www.royalolympic.com/ 
 

 
Pris per person i dubbelrum:    20 390:-      
 
Allt detta ingår i priset: 
 
- Flygresa med SAS från Stockholm t/r inklusive flygskatter 
- Logi i dubbelrum inklusive frukost (8 nätter) 
- Program enligt ovan med svensktalande guide under hela rundresan samt transporter 
- Måltider enligt program (8 luncher och 3 middagar), måltidsryck mineralvatten och kaffe/te (enligt specifikation) 
- En flaska vatten per person/dag i bussen 
- Entréavgifter till klostren i Meteora och Poseidontemplet 

- Lokal dricks till chaufförer, guider och restauranger ingår 

 

Tillkommer: 

- Enkelrumstillägg sek 4 900 

- Måltidsdryck utöver mineralvatten betalas på plats 

- Entréavgift till Akropolis 

 

Flygtillägg: 

- Anslutning Göteborg resp Visby sek 750 

- Anslutning Köpenhamn sek 600 

- Utresa från Arlanda / hemresa till Köpenhamn avdrag  sek -250 

 

Bokningsvillkor: 
Sista bokningsdag 2 oktober 2018 
Därefter gäller följande regler för eventuella avbokningar: 
5/10-30/11 50% avbokningskostnad.  
1/12-31/1 75% avbokningskostnad. 
1/2-avresa 100% avbokningskostnad. 
Vid eventuell avbokning av ett halvt dubbelrum tillkommer enkelrumstillägg för den kvarvarande resenären. 
 
Priserna är baserade på idag gällande priser och valutakurser. Vi reserverar oss för eventuella förändringar som står utanför vår kontroll både i 
program och priser. Minimum 35 resenärer. Flygpriserna är baserade på idag aktuella flygskatter. Programmet är preliminärt och kan komma 
att justeras. 

https://www.cityhotel.gr/
http://amaliahotelkalambaka.gr/#home
http://www.royalolympic.com/
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                       Viktig information 

 
 

Intresset för 2018 års resa till Grekland är stort, vilket är glädjande. Nu är det 38 som har bekräftat sin anmälan, så resan är  
därmed  fullbokad.  Skulle det vara ytterligare 1-2 personer som vill följa med går det säkert att ordna. 
 

Vi kan bara beklaga tidtabellsändringen till den tidiga avresetiden från Arlanda på utresan 21 mars samt att hemresan för 
samtliga nu går via Köpenhamn. 
 

Detta innebär att ni som åker med anslutningsflyg från Köpenhamn/Göteborg/Visby måste åka redan på tisdagskvällen 20 mars, 
se nya uppdaterade tidtabeller på sid 1 i detta program. Även för er andra betyder det kanske att ni vill ta er till Arlanda redan 
på tisdagskvällen 20 mars.   Vi hjälper er att boka önskat boende, men v g hör av er snarast till mig / Lena BQ Travel  
 

För er som önskar övernatta på Arlanda finns det olika alternativ, vi föreslår: 
 

Connect Hotel (ca 4 km från flygplatsen) pris  dubbelrum för 2 personer 1199 sek/enkelrum 899 sek  inkl frukost (en lättare 
buffé  ställs fram för oss från kl  02.30). Hotellet erbjuder gratis transfer mellan flygplatsen och hotellet för er som kommer  
med flyg på tisdagskvällen. Om det blir tillräckligt många som väljer att bo på Connect kan vi ordna så att ni får en egen buss  
på morgonen, vilket är en stor fördel, eftersom vi då kan bestämma lämplig avresetid  och alla kommer med samma buss. 
Avresa ca 03.00. Bilparkering vid hotellet kostar totalt 342 sek för tiden 20-29 mars (första dygnet är gratis för hotellgäster). 
  
Rest and fly erbjuder ett praktiskt och förmånligt boende på terminalen. se http://www.restandfly.com/  
Ett alternativ är att bo på själva flygplatsen, ett lågprisalternativ i Sky City. Ett ”minirum” med 1-4 bäddar i 10 timmar, dusch i  
korridoren. Vill man ha sängen färdigbäddad tillkommer 80 sek per person. Pris 1 person 695 sek, 2 pers 795, 3 pers 845 och 
4 personer 895 sek.   
 
Glöm inte att meddela önskad avreseflygplats. Med anledning av de tidtabellsändringar som nu har aviserats kanske någon av 
er väljer annan flygplats? Meddela oss omgående om du/ni vill ändra flygplats för utresan och/eller hemresan.    
 
Bekräftelse har skickats ut till samtliga som har anmält sig till resan. Anmälningsavgiften på 2 100 kr/person skulle betalas inom 
7 dagar efter det att bekräftelsen erhållits. Inbetalningskort för både anmälningsavgift och slutbetalning bifogades bekräftelsen. 
Slutbetalning för resan senast 31 januari 2018. Ny bekräftelse med  inbetalningskort för slutbetalningen kommer att sändas ut 
via e-post i de fall där det blivit någon förändring av priset. 
 

Försäkringar: 

Grupp- och konferensförsäkring som gällerför resor i alla kombinationer, privat eller i tjänsten spelar ingen roll. För 9-
dagarsresan till Grekland kostar denna reseförsäkring 430 kr per person. Den kan tecknas via BQ Travel/Vetlanda Resebyrå. 
Avbeställningsförsäkring kan ej tecknas efter det att anmälningsavgiften är betald. du vill teckna denna. För denna resa gäller 
endast betalning till vårt bankgiro! 
 

Övrigt:  BQ Travel / Vetlanda Resebyrå står för garantier gentemot Kammarkollegiet samt innehar den s.k utvidgade ansvars-

försäkringen via Europeiske, men det är vars och ens eget ansvar att man som resenär har rätt och fullgott försäkringsskydd. 
Tjänsterna är omsatta utomlands inom EU. Vinstmarginalbeskattning tillämpad, 2,67% moms ingår, denna är avdragsgill för 
momsregistrerade företag som har rätt till avdrag för ingående moms. 
 

            Välkommen med på biodlarresan till Grekland 2018 ! 

 
BQ Travel / Vetlanda Resebyrå    Gruppledare / kontaktperson 
 
Lena Franson   070-591 91 54   Freddy Duwe  070-510 70 54 
lena@bqtravel.se    freddy.duwe@telia.com 
 
Uppdaterat   2017-11-06 

 
VETLANDA RESEBYRÅ AB                                   TRAVELNET GROUP 

Box 38, 574 21 Vetlanda    Tel 0383-19150               Org nr 556479-4070                bqtravel@vetlandaresebyra.se 

Besöksadress Brogårdsgatan 16C    Fax 0383-19192                                                www.vetlandaresebyra.se 
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