
Lejrskoletur 2019 til Grækenland 
Det blev søndag tidlig morgen, hvor vi pakkede sydfrugterne og fløj fra 
Københavns Lufthavn direkte til Athen.  
I Athen lejede vi to biler, så alle 10 mand nemt kunne være med på ture. 
Derefter kørte vi til færgen i Rafina, som sejlede os til øen Euboea, hvor vi 
havde lejet to store sommerhuse med værelser nok til alle og 
swimmingpool.  

 
 
Øen bød på lidt for alles smag.  
Da vi havde vores egen livredder med, kunne vi bade i krystalblå bugter 
og i swimmingpoolen ved det ene hus. Det nød vi godt af og var i vandet 
flere gange dagligt. Vandet var dejlig varmt og vi fik alle en god kulør af at 
bruge lidt tid på strandene.  
 
En af dagene kørte vi ud for at finde en grotte, vi havde hørt om. Det 
krævede mod fra alle elever at klatre op ad de små snørklede stier og 
herefter ned i grottens kølige mørke. Turen var en succes med flagermus 
og stolte unge mennesker.   



   
 
Udover at bade, grine og hygge med kortspil om aftenen på terrasserne, 
besøgte vi et lokalt hus langt oppe i bjergene. Turen op i bjergene tog 2 
timer, og på vejen fik vi set en masse fantastisk natur, bjerggeder og et 
vandfald.  

   
  



Øen Euboea er som resten af Grækenland fyldt med smukke, gamle 
kirker. Vi så både store som små. Nogle af eleverne ønskede at tænde et 
stearinlys i kirken og det var der selvfølgelig tid og lejlighed til.  

   
 

  
 
Da vi boede tæt på byen Karystos, tog vi hver dag til byen og spiste 
aftensmad eller frokost på de mange flotte restauranter langs med 



havnepromenaden. Vi spiste en del gyros og souvlaki men frisk fisk som 
kæmperejer, dorader og blæksprutte prøvede vi også. 
Vi spiste selvfølgelig også en masse tzatziki, græsk salat og græsk lokal 
honning. 
Is var et must, da temperaturen de fleste dage lå på 35 grader i skyggen. 

  
 
Fredag tog vi med færgen fra Marmari til Rafina, hvor vi nød en sidste sen 
græsk frokost, inden vi skulle til lufthavnen. Dog endte vi med at få en 
halv ekstra dag i Grækenland, da vores fly var forsinket. Selvom vi var 
trætte, tog alle forsinkelsen med oprejste pander og med store mængder 
chokolade og mad, holdt vi os vågne, til vi kunne sove på flyet.  



   
 
En virkelig god og hyggelig tur der bød på en masse spændende lokale 
aktiviteter, gode snakke, strandture, kortspil, is, shopping og fest med høj 
musik i bilerne. 

  
 
Vi takker for en skøn tur og glæder os til sommertur næste år!  


