
Sådan finder du templet 

For at finde den Gyldne Grund, skal du ven-

ligst printe kortet og beskrivelsen. Desuden 

er det en god ide at medbringe telefonnum-

meret på en person, som du ved vil være på 

grunden på tidspunktet for din ankomst. 

Selvom grunden kun er 1,2 km fra National 

road (motorvejen) i en direkte linje,  og selv 

om du kan se den blå top af templets tag fra 

motorvejen , skal du køre 10 km på mindre 

veje til toppen af vores bjerg. Hvis du bruger GPS kan du skrive "Rogdia (Gazi)" for den første del af rejsen. 

1. Ved kørsel på "National Road": Se efter 5 høje skorsten ved det enorme  

      kraftværk langs havet 10 km vest for Hiraklion. 

 

 

 

 

 

 

2. 2-400 meters øst for skorstenene er der et skilt: 

Rogdia 8 km – følg dette skilt. Hvis du kommer fra 

Heraklion Airport, skal du være opmærksom på, at 

du skal passere under National Road 100 meter 

efter at have forladt den og følg derefter det nye 

skilt mod "Rogdia" til højre. 

 
 

 

3. Følg den snoede vej til Rogdia 6 km indtil byen starter og du ser en lille  

tankstation på din venstre side. 

 

 Alternativ til 1-3 i, hvis du har lejet en bil fra Xania: 25 km før Heraklion og 5 

     km efter "Fodele Beach" er der en tankstation til venstre. 2 km senere (ved 

     indgangen til Agia Pelagia), kører du til højre og 50 meter senere til venstre    

     mod "Rodia". Efter 2 km hold til venstre mod Rogdia (følg ikke vejen lige ud 

mod Achlada). Efter endnu 3-4 km ser du skiltet Rogdia. Drej til venstre og ned langs  

den snoede ensrettede vej indtil den ender op ad bakken midt mellem den tank- 

     station til venstre (picture 3) and skiltet til "the monastery" (klosteret) (picture 4). 

     Drej til højre og fortsæt med 4. 

  

4.  100 meters efter tankstationen ser du et skilt: "Savastionova Monastery".  

      Følg skiltet ved at dreje skarpt til venstre og opad i laveste gear. 

 

 

 

5. Følg den snoede bakkede vej ca. 1.9 km. På din vej vil du passere et andet 

skilt pegende mod monastery til højre. Fortsæt ligeud her. 

 

 

 

 



6.  Når vejen ikke er så stejl mere, som om du er 

kommet til den flade top af bjerget, er der et nyt 

skilt til "the monastery" på venstre side. Det peger 

til højre, men du skal dreje til venstre et par meter, 

før skiltet. Ved el-masten er der også et skilt på 

græsk "άετοφωλιά", som er oversat til: “Eagle’s 

Nest” (Hvis du ankommer med taxi, så fortæl taxi chaufføren, at vi er første naboer til Eagle’s Nest). Den 

venstre vej fører ned ad bakken langs en dal, som du får på din højre side. 

 

7. Følg den snævre og bumpede vej 400 meter. Du 

kommer da til et kryds, der fører i tre forskellige 

retninger. Tag den midterste vej ved at dreje lidt 

til højre. Hvis det er mørkt følger du de elektriske 

lys langs vejen. 

 

 

8.  Efter 200 meter opad bakken ankommer du til 

indgangen hos vores naboer. Hold til højre 20 

meter fra hans indgang. 

 

 

9. Efter endnu 100 meter ser du en hvid væg, tre 

meter høj. Drej til venstre 10 meter før væggen. 

Stop bilen og parker foran de tre lejligheder. 

10.  Hvis du ikke finder nogen på grunden, er du 

velkommen til at gå rundt og se stedet. Der er 

åbne toiletter i den lille bygning 10 meter fra 

teamplet. 

11. Hvis du har arrangeret at blive modtaget på 

grunden, så vent bare til personen kommer tilbage fra en tur eller ring til ham eller hende. 

 

 

Velkommen til lysets tempel 

 


