I det fantastiska kretensiska landskapet med sina grönskande berg,
sina pittoreska byar och lummiga
olivlundar leder Ia Löfquist bokningsbara vandringar.

M

ed utgångspunkt från Ierapetra på sydöstra Kreta där tempot
är lugnt och vardagslivet rullar på
är man långt ifrån Kretas vanliga turistorter.
– Det lugn och den ro det ger att vandra
i det här landskapet är stärkande och fyller
på energiförråden. Vi är så uppkopplade
idag hela tiden, men man mår bra av att vara
avkopplad och urkopplad också. Jag hade en
kund som sa till mig att så här avstressad har
jag inte varit på jättelänge, och det var roligt
att höra, berättar Ia som själv var på Kreta
första gången 1986.
– Ön har en fascinerande historia, från
minoernas kultur till idag, och landskapets
skiftande vyer från bergen är hänförande.
– Jag kan inte förklara det utan bara kände
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Vandra på Kreta!
att här hör jag hemma och här ska jag vara.
Kanske har min fascination att göra med att
jag kommer från Skåne som är ganska platt,
säger Ia och berättar att tanken var att se
Kreta som en tillflyktsort för äldre dagar.
Men slumpen kom emellan då Ia blev
arbetslös i och med att hennes tjänst försvann
vid en omorganisation.
Hon startade då eget som vandringsledare,
sålde sin lägenhet och flyttade ner till Kreta.

Olika vandringspaket
Ia erbjuder såväl vandringsveckor som enstaka vandringar för privatpersoner, skräddarsydda upplägg för företag eller grupper och
med hennes stora lokalkännedom är det lätt
för hennes kunder att få del av de gömda små
pärlor hon känner till.
– Man ordnar själv med sin resa och sitt
boende, men jag kan självklart vara behjälplig
med tips på bra små familjehotell eller större
anläggningar, berättar Ia som tycker vandring
är och ska vara ganska enkelt.
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✔ Ierapetra och
dess omgivningar
har ett så kallat
mikroklimat med den
högsta medeltemperaturen i hela
Grekland. Vandringar sker 10 månader
om året. Juli och
Ia Löfquist leder
augusti är för varma
bokningsbara vandför vandring.
ringar på Kreta.

Deltagare behöver ett par ordentliga vandringskängor eller vandringsskor som redan
gåtts in.
Utöver det en ryggsäck.
Men man behöver inte vara elitidrottare.
Dock är det bra om man är van att röra sig,
och uthållighet är viktigare än styrka.
– Jag brukar ta med deltagare på fyra- till
sextimmars vandringar och det klarar de
flesta. När jag själv är ute och vandrar kan
det bli uppåt åtta timmar, säger Ia avslutningsvis.
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