
Vandra på 
Kalymnos

Vandringar i dessa berg och dalgångar för dig bortom för en 
stund. Där blir du och den sanna naturen ett.

Kalymnos välkomnar dig.

Presentation Kontakt 

Jag heter Stefan Paul och i min själ bor det en 

”Vandringsman”. 

För stunden befinner jag mig på Kalymnos, just 

för att här finner jag frid för själen. 
Jag har bestämt mig för att dela denna skatt med 

andra Människor. Genom att vara en vägledare, 

fixare och hjälpare av diverse ting.  

Frågor angående, kostnader, offert, specialarrangemang, etc.  

Vänligen kontakta:

Epost: stefan_paul@hotmail.com 

Skype: herrpaul1, Grekiskt mobilnr:+306980837950

Hemsida:  www.stefanpaul.se

Du som kontaktar mig på E:post, glöm inte att ange namn, 

eventuellt skype eller fast telefon.

Värt att veta, jag är inte någon researrangör. Jag är en 

vandringsman som vägleder, hjälper och fixar.



Grundpaketet 

Vid ankomsten möter 
jag upp och visar till 
boendet. Allmän 
information: Matställen, 
tidtabell och anvisningar 
om bussåkandet, 
turistkarta där 
vandringslederna finns 
med och diverse 
praktiska råd. Besvarar 
eventuella frågor.

Dag två, Välkomstvandring som lämpar sig väl som uppvärmning 
och en möjlighet att bekanta oss med varandra.
Vandringen avslutas med en liten båttur till en vackert belägen vik, 
där vi kan bada, grilla och umgås.

Skepparn/Grillmästaren ”Manolis” 
som är infödd Kalymnier behärskar 
engelska utmärkt, delar mycket gärna 
med sig av sina rika kunskaper om 
Ön.   
Vid måltiden kan vi planera och 
besluta diverse kommande aktiviteter, 
vandringar, utflykter och sevärdheter 
på Ön, utflykter till närliggande Öar. 
Somligt kräver en viss 
framförhållning.

Detta är en idéskiss, naturligtvis är det 
Kundens intresse och önskningar, 
som så långt som möjligt skall 

tillgodoses.

Mer information, bilder, beskrivningar över vandringarna och 
diverse utflykter och webblänkar. Finner Du på: www.stefanpaul.se   

Om Kalymnos 

Kalymnos är en Grekisk Ö, 
belägen mellan Kos och 
Leros. Fjärde största Ön i 
en Ögrupp som heter 
Dodecanese. 
Mitt första möte med 
Kalymnos, en känsla av att 
”detta är på riktigt”. Att 
den känslan känns äkta och 
genuin bekräftas av att 
Människorna och naturen 
har bevarat sin integritet.

En av Kalymnos äldsta bevarade näringar är dykandet efter 
naturale Sponges/tvättsvampar.
Kalymnierna är vida kända över världen för sin skicklighet och 
mod i denna äventyrliga sysselsättning. 
Denna naturnära sysselsättning har gett ringar 
på vattnet: Hit kommer dykare och snorklare. 
Under de senaste tolv åren har Kalymnos blivit 
en av de världsledande inom bergsklättring.
Jag vågar påstå att inom några år har också 
Vandrarna kommit till insikt om storheten att 
vandra i Kalymnos berg och dalgångar.

De aktivt naturälskande människor, som hittar 
till Kalymnos, de återkommer år efter år.
De har naturligtvis funnit det genuina, som finns på Kalymnos och 
vilka möjligheter som bjuds att aktivt vara ett med naturen.
Självklart är klimatet också en viktig del i Kalymnos framgångar.
Det är inte lagom, det är 
perfekt.
Som jag ser på Kalymnos.

    


