
Tolo Roklub 
 

Vi er en nystartet dansk roklub hjemmehørende i Tolo, Argolida ved Nafplio på 
Peloponnes i Grækenland. Tolo Roklub er medlem af Dansk Forening for 
Rosport (DFfR) og dermed tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF). 
  
Foreningens formål er at dyrke ferielangtursroning i vore udstationerede 2-åres 
inriggere og på sigt evt. kajakker, i og omkring Tolo. Indenfor dansk rosport er 
der jo store traditioner for at tage på oplevelsesture til udlandet. 

 
 

Tolo Roklub er ikke bare en dansk roklub, men også formidler af dansk kultur. 
Ferielangtursroning er mere end roning, det er oplevelser såvel på vand som 
på land. I umiddelbar nærhed (indenfor 40 km) er der mulighed for at opleve 
gammel græsk kultur og seværdigheder. 

  
Vi vil som dansk roklub forsøge at binde bånd mellem dansk og græsk kultur 
såvel på land som på vandsiden.  
 
Vi samarbejder med to forskellige udbydere med mulighed for fast overnatning 
til rimelige priser: Hotel Romvi i Tolo by, hvor bådene ligger og XENI Camping, 
der udlejer bungalows og telte. Der er ca. 2 km fra XENI Camping til Hotel 
Romvi. Dette samarbejde lover godt for kulturformidlingen. 
 
P.t. er vi ca. 30 medlemmer i Tolo Roklub. Efter Påsken 2013 kører vi mindst 2 
stk 2-åres inriggere til Tolo, hvor der så vil være mindst 3 både til udlejning.  



 
 
Vore priser er yderst rimelige: Det koster 500 DKK pr. uge at leje et rosæde, 
dertil kommer medlemskab og kontingent for hver enkelt deltager for det år, 
hvor man lejer rosæde. F.eks. skal 4 roere betale 1.500 DKK pr. uge for at leje 
en båd + kontingent p.t. 200 DKK pr. år pr. roer. 
 
I 2008 og 2011 har der været "Gør-Det-Selv" ture til Tolo og fra disse ture har 
vi beskrivelse af mulighederne for at ro i området. Denne beskrivelse kan 
rekvireres via mail hos toloroklub@gmail.com. 
 
Yderligere oplysninger kan du få fra vores hjemmeside: www.toloroklub.dk.  
 
På hjemmesiderne: www.hotel-romvi.gr, www.xenicamp-holidays.com kan du 
finde priser for overnatning og på den tyske hjemmeside: www.argolis.de 
findes yderligere oplysninger om, hvad der sker i området. 
 

 
 
Vil du have yderligere oplysninger vil vi gerne komme og lave et 
informationsmøde i din klub. 
 
Kontaktinfo: 
 
Bo Markussen, Dragør Roklub, formand: 3042 3787 
 
Søren Uldall, Roklubben SAS, kasserer: 2889 7923 
 


