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Preliminärt program 

 
Torsdag 3 oktober 
Avresa från Landvetter 14.20, ankomst till Thessaloniki  18.35.  
Busstransfer till centrum för incheckning på Capsis Hotel. 
Välkomstmiddag på Rest. Sebriko, som ligger nära vårt hotell. 
 

     
 
Fredag 4 oktober 
Vi börjar fredagen 07.15 med ett lätt träningspass (ca 40 min) vid poolen innan frukost.  
09.30 hämtar buss för resa till Halkidiki och Nikiti Marina (ca,1,5 timma), där katamaran väntar på oss 
för en fantastisk dag på havet. Möjlighet finns för bad och snorkling i kristallklart vatten och lunchen 
serveras ombord.  
Vi beräknar att vara tillbaka på hotellet vid 19-tiden. 
Senare på kvällen promenerar vi gemensamt till middagen på Rest. Stafyli. 
 
Lördag 5 oktober 
Före frukost kör vi ett träningspass 08.00-08.45 på eller i närheten av hotellet. 
11.00 blir vi hämtade på hotellet för transport till Thessalonikis gamla stadsdel där vi går en guidad 
sightseeing som avslutas med gemensam lunch på Rest. Finokio. 
Eftermiddagen är sedan fri för egna upptåg, där kanske en kaffe vid strandpromenaden, lite shopping 
eller skön avkoppling vid hotellpoolen kan stå på programmet. 
För de som önskar, finns möjlighet till ett träningspass 16.30-17.30 (bestäms på plats). 
Vid 20-tiden går vi ner till hamnområdet för middag på Rest. Panama.  
 
Söndag 6 oktober 
Morgonens träningspass startar 09.30 och efter avslutat pass är resterande förmiddagen fri för egna 
aktiviteter. 
På eftermiddagen åker vi med buss till en vingård där det blir rundtur och provning. 
Vid 20-tiden blir vi hämtade med buss på hotellet för en kort resa till Rest. Lez Zazous. 
 
Måndag 7 oktober 
Förmiddagen är fri för egna aktiviteter och buss hämtar 12.30 för transport till flygplatsen. 
Flyget mot Göteborg lyfter 16.00, dit vi beräknar anlända 18.10. 
 

     


