Kajaktur til Tolo
Anne og Jakob, uge 40 2018

Anne og jeg drog i uge 40 til Grækenland for at ro i havkajak i Tolo Roklub. Jeg
lovede vores kære formand, Jette, at vi ville lave en kort rejsebeskrivelse til
klubben efter turen med lidt informationer til Jer, som måtte have lyst til at
prøve havkajak i Grækenland.

Tolo Roklub
Tolo roklub er en dansk roklub, som har hjemme i Tolo i Grækenland. Klubben
er startet af en række inrigger klubber fra Københavnsområdet. Klubben råder
over 12 inriggere og 9 havkajakker. Det koster 250,-/år at være medlem af
klubben. Derudover betaler man for leje af udstyret. Det koster ca 650,-/uge at
leje en kajak inkl vest, pagaj etc.
Man skal minimum have EPP2 for at kunne leje grej hos roklubben.

!1

Klubben har sit udstyr placeret ved hotel Taverna Romvi, som ligger på kysten i
Tolo. Her bliver man indkvarteret i små og meget enkle værelser, som bestemt
ikke skal være årsagen til at man drager til Tolo. Til gengæld er maden god og
opholdet billigt. Det koster 25€ pr person pr døgn og inkluderer morgenmad og
to retters aftensmad.

How to get there
Tolo ligger på Peleponnes, ca 2
timers kørsel fra Athen. Vi fløj fra
København til Athen med
Norwegian. Men der er også
afgange fra Århus og Billund.
Flypriserne varierer meget, men vi
endte med at give ca 2500,-/person.
Fra Athen havde hotellet været behjælpelig med at arrangere fælles bustransport
for alle deltagerne i ugens roning. Vi gav 25€ pr person for bussen. På
hjemrejsen endte vi med at have en overnatning i Athen for lidt ekstra
sightseeing af gamle væltede sten i den græske hovedstad.

Området
Tolo er en mindre turistby, som
ligger i en lille bugt med en række
øer indenfor kort afstand. Hotellet
ligger på stranden, så der er
mulighed for at indtage sin frokost
eller aftensmad på første parket til
havet.
Byen er en udpræget turistby, men
var i uge 40 nærmest lukket ned for
sæsonen. Området havde i dagene
inden vores ankomst været ramt af
uvejr, ligesom vi også havde en dag
med en smule regn. Begge dele
blev betragtet som unormalt for
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området. Det meste af perioden
vi var der skinnede solen og
temperaturen vat 20-25 grader
og vandet var 23-25 grader.
Vinden blæser typisk op om
eftermiddagen, hvilket betyder at
man bør lytte efter hotelejerens
anbefalinger ift ture. Vi oplevede
dage med store bølger, men ikke
værre end at det sagtens var
muligt at ro i havkajakkerne.

Tur muligheder
Der er masser af muligheder for
ture i området. Disse kan også
tilpasses det aktuelle vejr. Vi
roede ture mellem 8 og 25 km,
men der er også mulighed for
længere ture.
Den første tur gik rundt om en
mindre ø, som ligger lige ud for
Tolo. Det er en klippeø, men på
“bagsiden” er der en lille uberørt
strand, hvor det er muligt at gå i
land og bade. Turen var på ca 8
km og var god til at blive
komfortabel med kajak og
omgivelserne, hvor man skal
forholde sig til, at det mange steder ikke er muligt at komme ind på land i
tilfælde af kæntring. Et godt sted at have styr på makkerredning…
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Anden dagen bød på en tur langs
kysten øst for Tolo. Turen gik til
en by i bunden af en lille bugt.
Vejret viste sig fra den flotteste
side, da vi drog afsted. Der var
havblik, dejlig temperatur og en
fantastisk flot natur. Kysten er
også her barsk med klipper og
kun meget få mulighed for at gå i
land. Efter ankomst til byen blev
der indtaget en kop kaffe på kajen
inden turen gik retur mod Tolo.
Turen var på ca 25 km og foregik
på det smukkeste vand under
udturen, men på hjemturen
blæste det op og gav mulighed for
at blive komfortabel med
havkajakken i bølgegang. Vi
krydsede bugten i forholdsvis
store bølger. Snakken
forstummede og vi oplevede
begge efter hjemkomst at have
været koncentreret om roningen,
men havde på intet tidspunkt følt
at vi pressede vores formåen
uforsvarligt.
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På vores sidste dag med
mulighed for roning gik turen
mod nord og langs kysten til
områdets største by Nafplio.
Byen har været hovedstad i en
periode i 1800-tallet. Byen er
hyggelig med gode restauranter,
butikker og en rolig atmosfære.
Kajakkerne blev lagt til kaj i den
lille fiskerhavn, hvorefter
frokosten blev indtaget på byens
torv.
På hjemturen blev der gjort
pitstop på klipperne.
Turen var ca 20 km.

Udstyret
Klubben har som nævnt 9
havkajakker. De er alle af
plastik. De virker til at være i fin
stand og fungerede fint til vores
behov. Derudover er der veste,
pagajer, sprayskirts og
lænsepumper. Det eneste man
skal medbringe er sit rotøj. Som
det fremgår af billederne roede
vi mest i godt vejr. Men vi havde
dog medbragt regntøj, som også
kom i brug kortvarigt en enkelt
dag. Vi roede ikke længere væk
end at vi ikke havde behov for
GPS eller kort for at finde hjem
igen. Der er krav om at man har
mobil med, så det er muligt at få
fat i hotelejeren, som fungerer
som “redningscentral”, såfremt
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man er ude for uheld eller bliver fanget af
dårligt vejr.

Yderligere information
Vi havde en dejlig tur til Tolo og nød roningen,
det gode vejr og maden i Grækenland. Tolo
roklub kan anbefales til dig, som vil prøve
roning i andet terræn og i godt vejr i
ydersæsonen (tidlig forår eller efterår). Priserne
er bestemt rimelige, både for leje af kajak og
for ophold, men det er lidt pebret at komme til
Athen med fly.
Vi vil henvise til hjemmesiden for praktiske
oplysninger, men er der medlemmer, som har lyst til at høre mere, er I velkomne
til at ringe eller skrive.

Anne & Jakob
21 19 12 11 / jdpbjoern@gmail.com

Tolo Roklub: https://www.toloroklub.dk/
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