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Jeg elsker Grækenland og faldt pladask for skønne Sivota, da jeg var på en research-tur i oktober 2019. Og både 2020 og 

2021 havde vi en super uge i Sivota med skønne mennesker.  Du kan slappe af ved stranden, du kan snorkle/bade, du 

kan nyde den lille havneby. Du kan selv lave nogle ting eller tage med på SUP, kajak og/eller en gåtur med Dimitris, en 

dygtig lokal outdoor instruktør. Denne gang vil vi også kunne tilbyde yoga ved stranden. Og måske også en BBQ hos nogle 

af deres venner.  

Havnebyen Sivota ligger på det græske fastland i det vestlige Grækenland, kun 10 km fra Korfus sydspids, og tæt på 

Albanien.  

Sivota kaldes blandt grækerne selv for ”Det græske Caribien.” Sivota ER et fantastisk område med masser af skønne 

mindre strande/laguner, flot turkisblåt hav til at snorkle og svømme i og de smukkeste solnedgange. Der er ikke voldsomt 

turistet i slutningen af september, hvor vi rejser. Sæsonen er ved at være slut, og roen sænker sig over byen. Sivota er til 

at overskue, man kan ”gå i fred” i byen og de lokale er søde og hjælpsomme. Der er en hyggelig lille havnepromenade 

med restauranter/cafeer. Ikke at forglemme den fantastiske isbar. Små fiskerbåde og lystbåde ligger i havnen, og du kan 

shoppe i små butikker. 

Vi rejser igen med Aarhus Charter, et godt og solidt bureau, hvor kvalitet og service er i højsædet. 

Vi bor i et mindre lejlighedskomplex med 10 lejligheder, hvor jeg har reserveret alle lejligheder, så vi har det for os selv.  

 

Afrejse fra Aarhus Lufthavn 15.15, ankomst Preveza 19.35.  Afrejse fra Preveza 20.35, ankomst Aarhus Lufthavn 

23.00. Vi rejser med Airseven.  

 

HOTEL ROULA   HTTPS://WWW.AARHUSCHARTER.DK/REJSEMAAL/SIVOTA/SIVOTA/ROULA-APARTMENTS 

 

Om hotellet 

Bo i autentiske omgivelser med en hyggelig atmosfære. Roula er et lille intimt hotel i traditionel græsk stil, et smukt 

stenhus bygget i rustikke materialer. Der hersker en hyggelig stemning på solterrassen ved den lille swimmingpool, hvor 

der findes liggestole og en poolbar, der efter aftale serverer kølige drikkevarer. Hotellet har en dejlig central beliggenhed 

kun 200 meter fra den hyggelige havn og de mange restauranter, barer og butikker. 

 

Beliggenhed og hotelfaciliteter 

Nærmeste strand ligger ca. 500 m. fra hotellet. På de tidligere ture har nogle valgt at starte morgenen med en 

svømmetur inden morgenmaden netop fordi vi bor så tæt på bystranden. Vi bor i nærheden af byens hyggelige havn og 

centrum, hvor den gode græske feriestemning er i højsædet med gode tavernaer og lokal stemning. Roula har en pæn 

solterrasse med swimmingpool, hvor der er kræset om at skabe hyggelige omgivelser med beplantning i fine krukker. 

Der er gratis wifi på hele hotellet. Vi gør opmærksom på, at internettet i Grækenland har varierende dækning, og at 

udfald kan forekomme. 

 

Værelsestyper 

Man bor i rustikt indrettede toværelses lejligheder. Alle lejligheder er med bad/toilet, hårtørrer, køkkenniche, køleskab, 

TV, aircondition, Wi-Fi, sikkerhedsboks. 8 af lejlighederne har balkon/terrasse/pooludsigt. 2 af lejlighederne ligger i 

stueetagen. Bemærk at det er en køkkenniche, så det vigtigste udstyr er der til let madlavning.  

 

Pension 

Opholdet er uden pension. Vi sørger selv for morgenmaden. Vi bor tæt på gode bagerier og cafeer, så du kan vælge at 

lave morgenmad i lejligheden, gå på cafe eller tage maden med til stranden.  

 

Hotellet ligger tæt på 3 supermarkeder.  Alt kan nemt nås til fods både strand, havn, indkøb og restauranter. Som skrevet 

https://www.aarhuscharter.dk/rejsemaal/sivota/sivota/roula-apartments
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har vi alle lejligheder, så vi kan sidde på terrassen/foran lejligheden eller ligge ved poolen og nyde solen og en drink/kop 

kaffe. Hotellet er iflg. Århus Charter en kategori 3. Denne kategori hoteller, beskrives som pæne og populære 

mellemklassehoteller eller lejligheder med gode faciliteter. Så du får hygge og nærvær – det er vores luksuskategori       

 

Aktivitetsmuligheder 

Som på mine andre rejser er der mulighed for at vælge, hvad du har lyst til at lave på din ferie.  

Jeg kan tilbyde en sightseeing i Sivota by og en gåtur til nogle af strandene i området, evt. en gå/vandretur hvis lysten er 

til det.  Man kan leje en bil sammen og udforske området en dags tid. 

Jeg kan arrangere en fælles bådtur på 4 timer, hvor vi sejler ud selv i mindre motorbåde, booket via Århus Charter. Vi kan 

være max 4 personer ombord pr. motorbåd.  Tag badetøjet på, medbring eget snorkeludstyr og lidt godt med til køleboksen. 

Så hygger vi os med at snorkle, bade, sejle rundt og se på den smukke natur.  

Prisen for at leje disse motorbåde var i 2021:  

- 30 HP i 4 timer = 50 Euro, - 30 HP i 8 timer = 80 Euro 

Hertil kommer brændstof som afregnes kontant, når vi er tilbage fra turen. Kan varmt anbefales at tage med her.  

Tennis kan spilles på et nærtliggende hotel Sivota for 12 Euro for en time inkl. udstyr. (2021 pris). 

Århus Charter tilbyder forskellige udflugter, du kan booke, når vi er ankommet til hotellet.  Der plejer at være heldagsture 

til Albanien, bådtur til Korfu, bustur til klosteret i Meteora og aftentur til den hyggelige havneby Parga.  

Desuden har jeg allieret mig med et lokalt outdoor firma, https://nolimits-ionian.gr/  Mine samarbejdspartnere Dimitris og 

Chrisanthi har stor erfaring med kajak, trekking og SUP, så vi er i særdeles gode hænder. De lavede også ture sidste gang 

for gruppen. Denne gang vil Chrisanthi også tilbyde yoga på stranden. Aktiviteterne er tilrettelagt, så alle kan deltage.  

Disse er tilkøb, så du bestemmer selv, hvad du vil deltage i. Bestilles hjemmefra og betales direkte til Dimitris i Sivota. 

“No Limits team is an enthusiastic team of partners working in the field of outdoor activities in the mountains and 

sea. Our names are Chrisanthi and Dimitris. We are experienced tour guides with a lot of love and passion for what we 

are doing! Our sea and land activities are limitless and open for everyone to enjoy!  We are adventurers at heart and 

ready to guide you through the best, safest, and most memorable adventures of your life.” 

Udover at deltage i yoga, kan du leje en cykel, en motorbåd for at snorkle, bade fra en af de mange strande, gå en 

kortere/længere tur, tage på shoppingtur til Parga eller en af de andre større byer. Købe en guidet tur på ATV eller bruge 

dagen ved poolen på hotellet. Du kan også tage med Århus Charter på udflugt.  

 

Ugeprogram (ændringer kan forekomme) 

Fredag d. 29. september Vi mødes i Århus Lufthavn 2 timer før afrejse og vi checker ind sammen, da det er en 

gruppebillet.  Ved ankomsten møder Århus Charters søde rejseledere os og tager med på busturen til Sivota. Efter ca. 1 

time og 15 minutter ankommer vi til Hotel Roula, hvor vi checker ind. Efter vi har pakket ud, kan vi gå en tur ind til 

havnepromenaden for at få lidt at spise. Du kan også nå at købe ind, da supermarkederne har åbent til midnat.  Har du 

lyst til at blive på hotellet, gør du naturligvis det. Har du ikke bestilt mad ombord på flyet, tag evt. lidt frugt eller en 

rugbrødsmad med til spisning i lufthavn eller ankomsten i Grækenland.  

Lørdag d. 30. september Vi står selv for morgenmaden: lav maden i det lille køkken i lejligheden, hent frisk lækkert brød 

hos bageren eller gå ud at spise på cafe. Efter morgenmaden tager vi en gåtur rundt i byen. Kl. 14 satser vi på at sejle ud 

med de fine motorbåde, vi har booket gennem Aarhus Charter. Vi er tilbage omkring kl. 18. Vi booker hjemmefra, så vi er 

https://nolimits-ionian.gr/


Sivota – Det græske Caribien 
En aktiv ferie for singler og for dig, der rejser uden partner 

Fredag d. 29. september – 6. oktober 2023 

 
 

3 
 

sikre på at der er både til os. 3-4 personer per båd. Vi sejler dem selv. Vi hygger os med at bade, snorkle, se området mm. 

Regn med ekstra udgifter til dette. Badesko er gode at have med til Sivota eller køb dem i byen.  

 

Søndag d. 1. Oktober Perdika’s Hidden Beaches Sea Kayak Tour  

https://nolimits-ionian.gr/tour/kayak-karavostasi-perdikas-hidden-beaches/ 

Setting off from Arillas beach, we paddle northward among impressive rock formations and crystal water heading 

towards Katsonisi beach. 

 

There we make our first stop, to relax and enjoy the turquoise transparent water!  After regaining our power, w continue 

paddling following the unique coastline of Sivota, where we get the chance to admire the beautiful isletof Agia 

Paraskeviand pass through the stunning sea cave of Mega Drafi.  During our tour we get one more chance to admire the 

wild landscape from a different angle, exploring more remote beaches on our way back to our base. There is an option 

for the group that will do the short distance can enjoy a cup of coffee or tea at the camping Sofas which is 5 minutes 

paddle from Trypa beach. To distancer: 6 eller 10 km. Du vælger på dagen. 

 

Afgang med bus 8.30 fra hotellet. Regn med ca. 20-30 minutters transport hver vej.  Pris: 50 Euro per person inkl. frugt. 4 

timer i alt på/ved vandet. Minimum 6, max. 16 personer. Dimitris medbringer nødvendigt udstyr:  redningsveste, vandtæt 

taske, frugt. 

Du skal selv medbringe: Rygsæk, solcreme, solhat, badetøj, håndklæde, snack og vand. Evt badesko. Mulighed for at 

nogle kan få single kajak.  

 

 

Mandag d. 2. oktober Vandretur/gåtur med Dimitris og Christanti og er vi heldige, også med Dimitris´far.  Bussen kommer 

og henter os kl. 8.30. Regn med 20-30 minutters transport hver vej. Du kan vælge gå enten 6 eller 8 km.  

https://nolimits-ionian.gr/tour/hiking-perdika-recreation-park/ 

Starting from Agios Athanasios Chapel, our trail begins. We follow the lush path along the river! On our way we come 

across a restored watermill, where we can learn how Greek people in the old times used to grind their grains. After a 

while, we reach the impressive stone bridge of Perdika which is almost 1000 years old and was used to provide water to 

the old watermill. After crossing the bridge, we keep following the loop trail exploring more of the natural beauty of the 

park and its various species of herbs and plants while making our way back to our starting point. 

Medbring: Gode praktiske sko, komfortabelt tøj, rygsæk, solcreme, hat. Vand/snack. Minimum 7, max 20. Alle kan 

deltage. 40 Euro inkl. frugt på turen.   

 

Tirsdag d. 3. oktober Tag med på SUP tur. https://nolimits-ionian.gr/tour/sup-karavostasi-prapamali/ 

Setting off from our base at Karavostasi beach, we paddle southward among impressive rock formations and crystal 

water! During our tour we are given the unique opportunity to admire the sea bottom from a different perspective while 

standing on the paddle board! After arriving at Prapa Mali beach, we take a break to rest and enjoy the wild, picturesque 

landscape. There we have plenty of time to swim and enjoy the sea bottom and marine life, and of course, treat 

ourselves to delicious snacks before making our way back to our base! 

Afhentning med bus kl. 8.30 fra hotellet. Regn med ca. 20-30 minutter hver vej. Minimum 7, max 12 personer. Pris: 40 

Euro per person. Regn med ca. 3 timer på/ved vandet.  

 

https://nolimits-ionian.gr/tour/kayak-karavostasi-perdikas-hidden-beaches/
https://nolimits-ionian.gr/tour/hiking-perdika-recreation-park/
https://nolimits-ionian.gr/tour/sup-karavostasi-prapamali/
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Onsdag d. 4. oktober Gentle Yoga Flow and Meditation.  I dag kan du deltage i yoga på stranden med No Limits ved 

Chrisanthi. 1 times tid, pris 10 Euro per person. Tidspunkt formiddag eller ved solnedgang - aftales i Sivota. Minimum 5 

personer. Måtte kan lånes.  

“Yoga is one of the most popular ways of training in today’s world, as it puts your body and soul in motion!  

In No Limits, we practice a combination of Hatha and Vinyasa yoga, characterized by its flow and harmonious 

sequences. Yoga is well known for its amazing health benefits. Doing yoga by the sea has even more benefits if you 

consider adding the positive effects of the calming sea breeze, sunshine, and being outdoors!   

Deeply breathing in fresh ocean air cleans out your lungs and boosts your energy while the sound of the waves will invite  

you to concentrate by putting you in a meditative mood. 

 

Torsdag d. 5. oktober I dag skal vi igen på en skøn kajaktur. Afgang kl. 8.30. Ca. 40 minutter hver vej med bus.  

Lichnos – Parga tour    https://nolimits-ionian.gr/tour/sea-kayak-parga-lichnos/ 

 

“Setting off from Lichnos, one of the most famous beaches of the area, we head north towards Parga. In the middle of 

the route, we will come across Lefkos Gremos (white cliff) beach. It is an exotic beach with turquoise water and white 

sand, where we will enjoy our swim and healthy snacks. 

After regaining our power, we continue our trip and head towards Parga, enjoying the view while paddling through its 

islets! On our way back we visit Aphrodite’s sea cave and paddle back to Lichnos beach.” 

 

Der kan deles op her, så begynderne får mere tid til at svømme/bade/slappe af ved White Cliff beach, mens de erfarne 

fortsætter til grotten.  Dimitris medbringer nødvendigt udstyr:  redningsveste, vandtæt taske, frugt. 

Du skal selv medbringe: Rygsæk, solcreme, solhat, badetøj, håndklæde, snack og vand. Evt badesko.  

Minimum 6, max 16 personer. Alle kan deltage. Pris: 55 Euro per person. Mulighed for at nogle kan få single kajak.  

 

Fredag d. 6. oktober Vi siger farvel til Sivota, og flyver fra Preveza kl. 20.35 ankomst Aarhus Lufthavn kl. 23.00. Vi fik 

sidste gang lov til at låne en lejlighed, hvor vi kunne opbevare vores bagage og holde til indtil vi skulle afsted. Satser på 

det samme denne gang. Så god tid til en ekstra tur til stranden, frokost i byen, gåtur mm.  

 

Pris 

Pris per deltager i delt 2-værelses lejlighed (enkeltsenge):   6699 kr.  Enkeltværelsestillæg 1500 kr.  

10 lejligheder til rådighed til gruppen, først til mølle. Det er 2-værelses lejligheder, hvor den ene kan sove i stue/alrum og 

den anden kan bruge soveværelset. Man aftaler selv, hvordan man foretrækker at bo sammen.  Og bemærk: Der er 8 

lejligheder med balkon og to i stueetagen med udgang til terrassen/poolen. Først til mølle ift. at få lejlighederne med 

balkon, medmindre du ønsker at bo i stueetagen. Der er afsat 2 lejligheder til single, resten er delelejligheder. Så også 

her først til mølle.  

 

 

 

 

https://nolimits-ionian.gr/tour/sea-kayak-parga-lichnos/
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Prisen dækker 

Fly fra Aarhus Lufthavn til Preveza Lefkas/retur 

20 kg bagage (indtjekket)  

5 kg håndbagage 

Transfer fra lufthavnen i Grækenland til hotel i Sivota og retur  

Delelejlighed, mulighed for opredning i stue/alrum 

Guidede gåture rundt i Sivota og nærmeste omegn med Singleture.dk  

Deltage i fællesspisninger, ture til stranden mm. alt efter tid og lyst  

Rejselederservice Singleture.dk  

Rejselederservice Århus Charter  

Deltagerliste hvis du ønsker det 

Lukket facebook gruppe 

Mulighed for at aftale samkørsel til Aarhus Lufthavn 

Gratis parkering i Aarhus Lufthavn, når du rejser med Aarhus Charter; vi får x-antal p-pladser 

Mulighed for tilkøb af kajak, SUP, vandre/gåtur samt yoga med Dimitris og Chrisanthi fra https://nolimits-ionian.gr/  

Mulighed for tilkøb af tur med motorbåd via Aarhus Charter 

 

Praktisk info 

Tilmeldingsfrist for rejsen er 26. februar 2023 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til info@singleture.dk, hvor du oplyser dit fulde navn som i dit pas, fødselsdato, 

adresse, og dit mobilnummer. Endvidere bedes du skrive om du ønsker afbestillingsforsikring, energiforsikring, 

rejseforsikring og tilkøb af mad ombord på flyet. (Se senere). 

Jeg laver en samlet tilmelding til Thomas fra Århus Charter og sender til ham, når vi er minimum 16 deltagere og senest 

27. februar. Jeg sender herefter bekræftelse til dig at turen gennemføres. Du vil sammen med bekræftelsen modtage et 

kontonummer til at betale depositum på 2000 kr. + evt. køb af afbestillingsforsikring og energisikring til betaling straks. 

Restbeløbet skal være betalt senest 60 dage før afrejse. 

Ønsker du flymad på ud- og hjemrejsen er det kr. 229,- pr. person, bestilles samtidig med rejsen.  

Afbestillingssikring koster 399,- kr.  En afbestillingssikring skal betales samtidig med depositum. Tjek inden du booker 

om du har en forsikring og også om der indgår en afbestillingsforsikring.  

Rejseforsikring ved Gouda kr. 321 kr. Er du 70+ koster den 450 kr.  

Energisikring koster 149 kr. Et tilbud så er du sikret mod uventede merudgifter ift. brændstofpriser som kan være op til 8 

% af rejsens pris.  

OBS!  Du modtager IKKE en selvstændig billet eller et rejsebevis fra Århus Charter. Singleture.dk får alle navne på en 

gruppebillet, så tjekker vi ind fælles i Aarhus Lufthavn. Det er altså en grupperejse.  

https://nolimits-ionian.gr/
mailto:info@singleture.dk
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Og bemærk: Der er 8 lejligheder med balkon og to med udgang til terrassen/poolen. Først til mølle. Ønsker du en 

lejlighed med balkon, bliver de tildelt ift. hvornår du booker. Så hurtig booking = balkon, så længe der er lejligheder nok.  

Rejsen gennemføres ved minimum 16 deltagere. Max. 18 deltagere + repræsentant fra Singleture.dk  

Inden afrejse laver jeg en deltagerliste og en lukket Facebook-gruppe, så du kan se, hvem du skal rejse sammen med. 

Det er frivilligt om du vil med på listen og i gruppen. Ønsker du at dele en lejlighed, og ikke har en roomie selv, så sætter 

jeg jer sammen, når tilmeldingerne tikker ind hos mig.  

Kommer du fra Sjælland, kan du med fordel tage færgen fra Odden til Aarhus og køre videre til Aarhus Lufthavn. Ca. 30 

min. i bil fra Aarhus til lufthavnen. Evt. også muligt at flyve til Aarhus Lufthavn fra Kastrup. Fordelen ved at kende de øvrige 

deltagere er, at der kan laves aftaler om fællestransport.   

Vi får x-antal parkeringspladser af Aarhus Charter, så vi kan parkere gratis i lufthavnen. Disse p-pladser fordeler vi, så det 

vil være fint at aftale samkørsel, hvis muligt, da jeg ikke kan garantere at hver bil kan få.  

Foretrækker nogle fra Sjælland/Fyn at overnatte i Aarhus, vil jeg prøve at være behjælpelig med at finde billige 

overnatningssteder.  Der åbner også et hotel i lufthavnen, https://www.aar.dk/hotel/  

 

Kontakt til Århus Charter:  direkte til Thomas, telefon 86206634, tsk@aarhuscharter.dk   

Kontakt til Singleture.dk: Lone Jakobsen, 28143531, info@singleture.dk  

 

Miljøafgift i Grækenland  

 

Den græske stat har indført en obligatorisk miljøafgift, ECOTAX, gældende fra 1. januar 2018. Skatten vil blive opkrævet 

for alle hotelovernatninger. Miljøafgiften skal kompensere for det CO2 udslip, som turismen medfører til Grækenland og 

skal betales direkte til hotellet. Beløbet afhænger af hotellets officielle hotelkategori, og ligger i prislejet 0,5 € – 4,0 € pr. 

værelse pr. nat. 

 

https://www.aar.dk/hotel/
mailto:tsk@aarhuscharter.dk
mailto:info@singleture.dk

