
 

 

Det græske nationalvåben 

DFfR’s langtursudvalg arrangerer i efteråret 2020 en tur 

med roning og sightseeing til Tolo på den græske halvø 
Peleponnes.  

Halvøen er på størrelse med Jylland og opkaldt efter 
sagnhelten Pelops, som var en kongesøn fra Lydien – et 
mægtigt kongerige i det vestlige Lilleasien i oldtiden. 

Peleponnes, der ligger som en stor hånd nederst på 
kortet over Grækenland, er grækernes eget foretrukne 

feriested. Tolo ligger placeret nærmest på indersiden af 
tommelfingeren ca. 2 timers kørsel fra Athen. 

Vi skal på flotte roture ud i Argolis-bugten, hvor vi skal 
runde de forskellige øer, spise frokost på små tavernaer 
samt besøge den større by Nafplio. Vi tager også 

sammen på en enkelt dagstur med bus ud for også at 
opleve nogle af de flotte bevarede historiske, antikke 

bygningsværker. 

Antikkens Grækenland var en næsten tusindårig periode 

og regnes af de fleste historikere som den vigtigste 
grundlæggende kultur for den vestlige verdens 
civilisation; den har haft stor indflydelse på både sprog, 

politik, uddannelse, filosofi, videnskab, kunst og 
arkitektur. 

Grækenland betragtes som et moderne demokrati efter 
vestlig standard og blev medlem af EU i 1981. 
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Deltagerne 

 

Vores hotel i Tolo 

Robådene i Tolo 

 

Alle frigivne roere fra en klub, som er medlem af DFfR, 

kan søge om at komme med på roturen til Tolo. Turen 
er for 24 deltagere (inklusive turledelsen). 

Du skal være i stand til dagligt at ro 30 – 50 km. Det 

kræver, at du er stærk, i god roform og udholdende. 

Du skal have erfaring med at ro i bølger og vind pga. 

vindforholdene i Argolis-bugten. Desuden skal du have 
aflagt svømmeprøve på 300 meter indenfor det sidste år.  

Din tilmelding skal underskrives af din klubs bestyrelse, 
som med sin underskrift bekræfter, at du har de ovenfor 
beskrevne erfaringer. 

Din tilmelding skal være modtaget af turledelsen d. 10. 
juni.  

I tilfælde af overtegning sammensættes deltagerholdet, 

så der sikres en bred geografisk spredning med en 

passende blanding af nye og erfarne roere. Et af 
formålene med ferieturene er at skabe kontakt mellem 
roere fra forskellige klubber, hvilket mange efterfølgende 

har haft glæde af ved gæsteroning i hinandens roklubber 
rundt omkring i Danmark. 

Deltagere skal selv melde sig ind i Tolo Roklub. 
Informationer om indmeldelse (og udmeldelse) finder du 

på Tolo roklubs hjemmeside www.toloroklub.dk under 
”Om Tolo Roklub”. 

 

Turen begynder og slutter i lufthavnen i Athen – 

Eleftherios Venizelos. Deltagerne booker selv 
flybilletter. Dette giver mulighed for at forlænge DFfR-

turen med dage - enten før eller efter - i Athen. 
 
Busturen fra Athen til Tolo tager ca. 2 timer og er 

inkluderet i turens pris. Bussen holder henholdsvis 
udenfor ankomsthallen i lufthavnen og udenfor hotel 

Romvi. På tilbageturen stopper bussen ved 
Korintherkanalen, der forbinder Korinthbugten med 

den Saroniske Bugt i Ægæerhavet. Kanalen 
gennemskærer den smalle Korinttange og skiller 
halvøen Peleponnes fra det græske hovedland, så 

Peloponnes dermed reelt bliver en ø. Kanalen er 6,3 
kilometer lang og blev bygget mellem 1881 og 1893. 

 

 

Vi har 8 to-årers inriggere til 
rådighed. 

Vi bor på Hotel Romvi i 
dobbeltværelser med eget bad/toilet 
og oftest også med altan.  
Vi spiser morgenmad og to-retters 
aftensmad sammen enten på hotellets 
åbne terrasse eller på strandbredden. 
 

 

Transport 

Forplejning 

Følgende måltider er inkluderet i 
turen 
- morgenmad fra søndag d. 11. 
oktober til søndag d. 18. oktober – 
serveres hver dag på hotellets 
veranda 
- to-retters aftensmad fra lørdag d. 
10. oktober til lørdag d. 17. oktober – 
serveres hver dag på strandbredden 
foran hotellet 
 

 

Dramatisk borer 
Korintherkanalen sig 
gennem klipperne, 
og da kanalen stod 
færdig i slutningen af 
1800-tallet blev den 
betragtet som et 
teknologisk vidunder 

http://www.toloroklub.dk/


 

 

  
Kulturelle oplevelser 

På de næste sider beskrives de enkelte dages program. Ændringer i forhold til vind og vejr må 

påregnes. 

 

Praktiske bemærkninger 

På vores dagstur skal vi besøge: Teatret i 

Epidauros og ruinerne ved Mykene. 

Teatret i Epidauros, som ligger ca. 50 km fra 

Nafplio, er opført i et helligt område for den 
græske lægegud Asklepios og tiltrak syge fra nær 

og fjern.  

Behandlingerne bestod i fysisk aktivitet, 
afslapning, bade og intellektuelle sysler, og derfor 

virker det kun naturligt, at dette berømte teater 
blev sammenbygget med et af verdens første spa-

anlæg. 

Det antikke teater er opført i det 4. århundrede 

f.Kr. og har en akustik, der fortsat forbløffer vore 
dages eksperter. De smukke omgivelser og de 

harmoniske proportioner er mageløse. 

Restaureringerne - siden dets genopdagelse i 
forrige århundrede - har været minimale: Den 

originale scene af stampet ler er bibeholdt, og de 
originale tilskuerpladser i 54 niveauer har plads til 

14.000.  

Det tager en god times tid at køre fra Epidauros til 
ruinerne ved Mykene, der ligger på en lille høj 

mellem to højere bjerge. Byen har været svær at 
indtage, da den er omgivet af en ni meter høj 

bymur med tonstunge sten, der via sandramper er 
blevet slæbt på plads mellem 1600 og 1100 år før 

vores tidsregning. Igennem løveporten kommer vi 
ind og kan frit gå rundt mellem byens mange 
ruiner. 

På vores roture skal vi besøge Nafplio. Ifølge den 
græske mytologi blev byen grundlagt af Nauplios, 

søn af Poseidon. Ca. 625 f.Kr. blev Nafplio 
underlagt bystaten Argos. I den byzantinske 

periode udviklede den sig til en vigtig havne- og 
handelsby og blev i 1388 købt af venetianerne, der 
befæstede den med borg og bymure og gav den 

navnet Napoli di Romania.  

Nafplio var fra 1828-34 det moderne Grækenlands 

første hovedstad og her kan man også se den 
gamle, venezianske fæstning Burtzi.  

 

 

 

Turens pris 

I turens pris på 4.500 kr. er inkluderet: Transport til og fra lufthavnen i Athen, bådleje, overnatning 

på Hotel Romvi, morgenmad og aftensmad, udflugter og entreer, en lækker T-shirt.  

Derudover skal du regne med lommepenge til frokost og drikkevarer på hotellet. 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Argolis-bugten rejser der sig næsten hver eftermiddag en brise, som betyder, at robåde må søge land. 
Hen på eftermiddagen lægger vinden sig igen, og det er atter muligt at ro. 

o Lørdag d. 10. oktober 

o 16:00 Afgang med bus fra lufthavnen 

o 19:00 Fælles informationsmøde og præsentation af næste dags rohold 

o 19:45 Styrmandsmøde  

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Søndag d. 11. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Rotur rundt om og landgang på småøerne – Daskalio (skoleøen), Koronisi 

(kirkeøen) og Romvi - inden vi fortsætter langs kysten ved Tolo by og videre ind i den 

lille bugt Dhrepanou med stejle bjergsider undtagen for enden af bugten, hvor den går 

over i en lavvandet lagune, der bruges til fiskeopdræt. Der ligger flere tavernaer, hvor 

frokosten kan nydes. 

Forventet distance: 35 km 

o 19:45 Styrmandsmøde 

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Mandag d. 12. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Rotur rundt i det inderste af Den Argoliske Bugt, som har en varieret kystlinje med 

mindre bugter, indskæringer, klipper og sten- og sandstrande. Ved den lille by Kiveri 

nyder vi frokosten, inden turen går tilbage langs kysten.  

Forventet distance 44 km. 

o 19:30 Præsentation af næste dags rohold 

o 19:45 Styrmandsmøde 

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Tirsdag d. 13. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Rotur langs bugten ved Tolo, videre til Cape Ieri rundt om øen Psili (fugleøen), 

retur til kysten og frokost ved den lille havn Iria/Anchor Taverna. 

Forventet distance: 45 km 

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Onsdag d. 14. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Fælles dagsudflugt i bus til teatret i Epidauros og ruinerne i Mykene. Frokosten 

indtages på en græsk restaurant undervejs på turen. 

o 19:30 Præsentation af næste dags rohold 

o 19:45 Styrmandsmøde 

o 20:00 Fælles aftensmad 

 

 
 



 

 

  
Program for roturen til Tolo - fortsat 

 

o Torsdag d. 15. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Rotur rundt om øen Platia (Fiskeøen) og et genbesøg i bugten Dhrepanou med 

frokostspisning. 

Forventet distance 30 km.  

o 19:00 Aflevering af forslag til ønsker til lørdagens roning: Rohold og destination 

o 19:30 Præsentation af næste dags rohold 

o 19:45 Styrmandsmøde 

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Fredag d. 16. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Rotur ind til Nafplio med byvandring i dens maleriske stræder og frokost. Rundt 

om fæstningsøen Bourtzi. 

Forventet distance 30 km. 

o 19:30 Præsentation af næste dags rohold og destinationer 

o 19:45 Styrmandsmøde 

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Lørdag d. 17. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 08:30 Ønskeroning til valgfri destination 

o 19:00 Fælles evaluering af ugens forløb, aftaler om opsamling af fotos, afholdelse af 

billedweekend, artikel til DFfR’s hjemmeside 

o 20:00 Fælles aftensmad 

o Søndag d. 18. oktober 

o 07:00 Fælles morgenmad 

o 09:00 Afgang fra Hotel Romvi 

o 10:00 Stop ved Korintherkanalen 

o 11.30 Forventet ankomst Athens lufthavn – Eleftherios Venizelos 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Peter Ley – Roklubben Furesø – peterley118@gmail.com – 5125 0609  
 
Lina Birgitte Johansen - Svendborg Roklub – johansenlinabirgitte@gmail.com - 5154 5834 

 

 

Turledere 

mailto:peterley118@gmail.com
mailto:johansenlinabirgitte@gmail.com


 

 

 

Lørdag d. 10. oktober – søndag d. 18. oktober 
 

 
 
 

Klub:   
 

Navn:   
 

Adresse:   
 
Postnr./by:   

 
E-mail:   

 
Tlf.nr: ______________________ 

 
Fødselsdato:   Langtursstyrmand: Nej  Ja  År: __________ 
 

T-shirt-str.: S – M – L – XL – XXL (cirkel omkring det ønskede) Dame-  Herremodel  
 

Tidligere deltagelse på DFfR-ture i ind-/udlandet   JA     NEJ    Hvis ja hvilken/hvilke?  
 

______________________________________________________________________________ 
 
Tidligere besøg i Tolo JA     NEJ    Hvis ja hvornår: ______________________________  

       
 

_____________________________________          _____________________________________        
             Deltagers underskrift                      Formand eller rochefs underskrift 

 
 

Klubben godkender med sin underskrift, at denne roer  

- er i stand til at ro 30 – 50 km flere dage i træk 

- er stærk, i god roform og udholdende 

- har stor erfaring med roning i bølger, vind og strøm  

- har aflagt svømmeprøve på 300 meter indenfor det sidste år 

 
Spørgsmål stiles til/tilmeldinger til turen sendes til: 
 

Lina Birgitte Johansen – johansenlinabirgitte@gmail.com– 5154 5834 senest d. 10/6 2020.  
 

 
 

 
 

 

Tilmelding til ro- og 

oplevelsestur til Tolo 
 


