


Primo Tours byder dig hjerteligt
velkommen til Samos.

Vi håber, at du er blevet godt inlogeret på hotellet og klar til at nyde din ferie på
Samos.

På de følgende sider vil du bl.a. kunne finde informationer om vores træffetider
på dit hotel, læse mere om vores spændende udflugter, tips til hvad du kan lave
under din ferie og selvfølgelig hjemrejseinformationerne, som du kan finde i
mappen senest dagen inden hjemrejsen.

Dine to danske rejseledere, Kirsten og Gitte, glæder sig til at give dig den
bedste oplevelse af Samos, samt en fantastisk og uforglemmelig ferie.

 

Vi fra Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!
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Vores service
Primo Tours’ rejseledere vil hver dag stå til rådighed for at sikre os, at du får den bedst mulige
ferie.

Vi vil gerne invitere dig til vores velkomstmøde, hvor en af dine danske rejseledere vil give dig
tips og idéer til, hvad du kan lave under din ferie, på egen hånd eller med en af rejselederne.
Herunder kan du se tid og sted for dit velkomstmøde.

Servicetelefon

Du kan altid træffe os 24 timer i døgnet på vores servicetelefon, såfremt du har spørgsmål
eller har brug for vores hjælp. I tidsrummet fra kl. 20.00-08.00 fungerer telefonen kun som
nødtelefon. Servicetelefonnummer: (0045) 50 77 80 00

Træffetider

Vi vil i løbet af ugen komme forbi dit hotel, hvor du kan få svar på dine spørgsmål, gode råd,
tilmelde dig en eller flere af vores spændende udflugter eller bare hyggesnakke. 
Nedenfor kan du se tiderne for, hvornår vi er i receptionen på dit hotel.

 



NÅR FERIEN GÅR TIL SAMOS MED PRIMO TOURS

Samos fra A-Z
Apotek

Alle apoteker er mærket med et grønt eller rødt kors, og kaldes på græsk ”Farmakion”.
Apoteket har samme åbningstider som butikker, og i weekenderne findes der vagtapoteker.

Badning

Der findes utallige lækre strande på Samos, der absolut er et besøg værd. Enkle med sand,
ellers er de fleste strande med sten. Der benyttes et flagsystem på flere af strandene, som bør
overholdes for din egen sikkerhed.

Grønt flag: Tilladt at bade. 
Gult flag: Det er tilladt at bade, men vær opmærksom på eksempelvis understrøm.
Rødt flag: Badning forbudt. 

Banker

Der findes døgnåbne hæveautomater til Visa og Mastercard rundt om i byerne. Bemærk at
grænsen pr. transaktion i hæveautomaterne er 2.000 DKK pr. døgn på Visa kort, hvilket svarer
til ca. 260 EUR. Din bank tager normalt ca. 30 DKK i hævegebyr. 
Du kan i flere forretninger, restauranter og barer betale med kort, og her er der ingen øvre
grænse for, hvor meget du kan anvende pr. dag. 
Pga. af kapitalkontrol i Grækenland kan de lokale, som har græske hævekort maksimalt hæve
420 EUR pr. uge.

Billeje

Billeje kan varmt anbefales på Samos. Bilen kan lejes trygt og sikkert gennem Primo Tours,
spørg din rejseleder for yderligere information samt prisliste. Vi samarbejder med Aramis/Sixt.

Busser

Der findes offentlige busser, som kører mellem nogle af ferieområderne og de større byer.
Billetter købes i bussen. Hav gerne småpenge med. Din rejseleder har en busplan med på
træffetid.

Butikker

Der findes butikker rundt i ferieområderne. Disse butikker har normalt åbent hele dagen og til
sent ud på aftenen, og kun få lukker til siesta, som typisk er mellem kl. 14.00-18.00. 
Skal man en tur til Samos By eller Karlovassi gælder der lidt andre åbningstider:

Mandag, onsdag og lørdag 09.00-14.00 
Tirsdag, torsdag og fredag 09.00-14.00 og 18.00-21.00
Søndag Lukket



I Samos By og Karlovassi har de også souvenirbutikker, og disse har normalt åbent alle ugens
dage og lukker ikke for siesta.

Danske myndigheder

Den danske ambassade i Athen 
Mourouzi10, 4. sal 
GR-106 74 Athens 
Tlf.: (0030) 210 725 6440 
Hjemmeside: www.ambathen.um.dk

Drikkepenge

Som på mange andre feriemål, udgør drikkepenge en stor del af de arbejdendes løn, og det er
derfor kutyme at lægge ca. 10% af regningens beløb oveni, hvis man synes godt om servicen
på restauranter og barer. 
Man giver typisk også rengøringsdamer og buschauffører drikkepenge. 
Ved enkelte udflugtsmål vil der være opsynsfolk, der kræver ca. 50 cent for brug af toilet. Dette
er for at sikre vedligeholdelse og god hygiejne på toiletterne.

Drikkevand

Da der er en anden bakterieflora i vandet på Samos, anbefaler vi, at du holder dig til
drikkevand på flaske. Vandet i vandhanen kan dog benyttes til madlavning, te og kaffe,
såfremt vandet koges samt til tandbørstning.

Elektricitet

Der er som i Danmark 220 V og 2-ben stik, så der er ikke behov for adapter.

Helligdage

I Grækenland findes der mange helligdage og de vigtigste helligdage er Påskeugen. Her kan
du se et overblik over de vigtigste: 
1. januar: Nytårsdag 
6. januar: Hellig Tre Konger 
14. marts: Rene Mandag 
25. marts: Nationaldag 
6. april: Langfredag 
8. april: Påske søndag 
15. august: Jomfru Marias Himmelfartsdag 
28. oktober: Ochi dag (Nej-dagen) 
25. december: Juledag

Internet

Trådløst internet findes på de fleste hoteller. Såfremt dette ikke findes på dit hotel, henviser vi
til internetcaféerne i byerne. Kontakt din rejseleder for at få oplyst den, der ligger nærmest. I
dag har de fleste barer og restauranter også trådløst internet, som man kan benytte sig af,
såfremt man køber lidt mad eller drikke hos dem.

Kirke- og klosterbesøg



Træder du ind i en kirke, er det velset, at du har tildækkede skuldre og knæer. 
Skal du besøge et kloster skal du have tildækkede skuldre og knæer, ellers får du ikke lov til at
gå ind. I klostret er det meget vigtigt, at du er stille og ikke fotograferer munkene/nonnerne
samt inde i kirken. Der må gerne tages billeder af klostret og klostergården. 
I de større klostre findes der ligeledes en lille butik, hvis man ønsker lidt græsk-ortodoxe ting
med sig hjem.

Myg

Det er forskelligt fra år til år, hvor mange myg vi har på Samos. Det kan derfår anbefales at
købe sig en myggespray, der findes i supermarkedet og på apoteket. Opholder du dig nær
havet om aftenen er du næsten garanteret, at myggene er der.  

Pas

Dit pas bør opbevares sikkert. Det kan derfor være en fordel at anvende en sikkerhedsboks.
Mister du dit pas, skal du straks kontakte en af dine rejseledere.

Post

Hvis du ønsker at sende postkort til Danmark, er prisen 80 cent for et frimærke og kan købes i
de fleste kiosker. Forsendelse til Danmark tager ca. 3-4 dage. Postkasserne er gule og er
placeret rundt omkring i ferieområderne. Hver opmærksom på at prisen for at sende et
almindeligt brev er 90 cent. Dine rejseledere sælger også postkort inkl. frimærker, som de har
med på træf.

Shopping

I ferieområderne finder du mange souvenirbutikker. Søger du et større udvalg af butikker, kan
du med fordel tage til Samos By, Karlovassi eller endnu bedre til Tyrkiet, hvor du kan finde
næsten alt. Vær opmærksom, når du køber mærkevarer i Tyrkiet, da mange butikker sælger
kopivarer.

Sikkerhedsboks 

Vi anbefaler, at du lejer en sikkerhedsboks på hotellet til dine værdigenstande. De fleste
hoteller har sikkerhedsbokse, som enten er på værelset eller i receptionen. Der skal betales
leje, samt oftest et depositum, der betales tilbage, når nøglen afleveres tilbage til receptionen.
Enkelte hoteller tilbyder dog benyttelse af sikkerhedsboks gratis.

Solbadning

Solen er skarp på Samos i forhold til en dansk sommer. På Samos ryger UV indekset nemt op
på 10-12 under sommeren. Sørg derfor at bruge godt med solcreme, som har en faktor, der
passer til din hud. Det er også en god idé at bruge en solhat, da den kan tage varmen fra
hovedet, og du kan undgå at blive dårlig. Ved voldsom solforbrænding bør læge kontaktes.

Taxa

Taxierne kører ofte efter taxameter, men det er en god idé at aftale en fast pris inden du
sætter dig i taxien. Der findes taxier overalt i ferieområderne. Flere taxistationer har en fast
prisliste til kørsel til de forskellige byer og ferieområder. Bestiller du en taxi til afhentning på
hotellet, tager de normalt 1-2 Euro oven i prisen.



Telefon

Fra 30. april 2016 er det blevet meget billigere at benytte sin danske mobiltelefon inden for EU.
Taksterne er en smule højere end det, du betaler for opkald i Danmark. Kontakt evt. dit
teleselskab for at se, hvad du betaler for opkald, sms og roaming. 
Ved opkald til Danmark tastes 00 45 foran nummeret. 
Ved opkald til et græsk telefonnummer tastes 00 30 foran nummeret.

Tidsforskel

På Samos er vi en time foran Danmark. Når klokken er 12.00 i Danmark, er den 13.00 på
Samos.

Toilet

Afløbssystemet på Samos er meget snævert, derfor skal toiletpapir altid smides i spanden ved
siden af toilettet. Denne spand tømmes på de fleste hoteller hver dag. 

Tyveri

På Samos ses der ikke meget tyveri. Dog er der nogen, som ikke kan kende forskel på dit og
mit. Vær derfor altid opmærksom på dine personlige ejendele. 
Skulle uheldet være ude, er du mere end velkommen til at kontakte en af dine rejseledere.
Generelt skal en politirapport udfyldes, såfremt man ønsker erstatning fra sit
forsikringsselskab.

Valuta

Valutaen i Grækenland er Euro og forkortes EUR eller . 
1 EUR svarer til ca. 7,50 DKK.
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Samos’ historie
Samos har en lang og traditionsrig historie. Øen er hjemsted for velanset og kendt filosof og
matematiker, Pythagoras.

Lige fra Pythagoras til den peloponnesiske krig, Karthago, Romerriget, Alexander den store,
krigene mod perserne og tyskerne under anden verdenskrig og til nu har Samos været
involveret og sat sit præg på verdenshistorien.

Den i dag er flere områder på øen optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, hvilket vidner om
stor historisk betydning.

Historien om Pythagoras der fødes på Samos i 580 f.kr, men ender med at bo det meste af sit
liv i huler på Samos og i Italien. Han holdte sig skjult, da tyranen Polykrates så ham som en
trussel og ville dræbe ham. I dag kender vi Pythagoras som en berømt matematiker og filosof,
hvis ambition var at beskrive verden gennem tal. Han fik bl.a. opfundet læresætningen, som
beskriver forholdet i en retvinklede trekant.

Sætningen lyder: a2 + b2 = c2

Øen var en del af Alexander Den Stores imperium fra 334 f.kr til 323 f.kr og senere en del af
Romerriget fra 27 f.kr til 1289, hvor Venedig får magten i det meste af Grækenland.

I 1456 kommer Samos under tyrkisk, dengang Det Osmanniske Rige, besættelse, og de
efterfølgende mange år er præget af uenighed, kampe, krig og konflikter med Tyrkiet.

I 1824 vinder Samos slaget over Tyrkiet i frihedskrigen, som gør at Samos ikke længere er
under tyrkisk styre. Dog bliver Samos under tyrkisk administration og opnår til at begynde med
kun delvist selvstyre med en græsk guvenør. Først i 1912 opgiver Tyrkiet helt sin interesse for
Samos, som derefter bliver en del af Grækenland. De efterfølgende mange år bobler konflikter
med Tyrkiet stadig i overfladen, og det er tæt på egentligt krig i 1974. Den dag i dag, har
landene stadig ikke det bedste forhold.

Fra 1967 til 1974 er Grækenland underlagt militærdiktatur. Diktatoren General Papadopolos
tog magten ved et militærkup, og først efter stort pres fra EU og NATO bryder militærdiktaturet
sammen i 1974. Det var samme kup som førte til Kong Konstantin og hans danske kone,
dronning Anne-Maries flugt fra øen. 
I dagens Samos præges historien af manglende indtægter fra nedadgående turisme og
flygtningekrise.
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Captains BBQ - bådtur
Denne skønne bådtur er for vandhunde, og for dem der gerne vil slappe af, men ikke
nødvendigvis ligge på den samme solstol hele dagen.

Båden sejler fra Pythagorion fra morgenen og sejler tilbage sidst på eftermiddagen.

Der sejles langs Samos’ smukke kystlinie. Kaptajnen gør det første stop ved den lille fiskeby
Posidonio. Her kan du tage den første morgendukkert direkte fra båden, hvorefter turen går
videre til stranden Megali Laka, som består af sand og lidt sten.

Her findes der en lille hyggelig kirke, som du kan tage et kig ind i, og måske du skal have
tændt et lille lys for dig selv eller en du har kær, som har brug for lidt ekstra medgang i livet. 
Der findes solstole og parasoller på stranden til fri afbenyttelse. Mens du nyder solen og
vandet, tilbereder kaptajnen og hans besætning en grillet frokost.

På sejlturen tilbage gør kaptajnen et sidste stop, hvor du igen kan springe i havet direkte fra
båden. Denne gang i den lille hyggelige bugt ud for smukke og idylliske Klima. Kaptajnen,
Giannis, har en dansk kæreste, Lisa, som for det meste er med på bådturen. 

Til de som bor uden for Pythagorion, går bussen tilbage til hotellerne direkte efter båden er i
havn.

Da dette er en oplagt badetur, skal i først og fremmest huske badetøj. Derudover skal man
selv betale drikkevarer undervejs, så lidt småpenge vil også være en god idé.

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/samos/udflugter-samos#resort__tabs__ajax__content
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Oplevelser på egen hånd
Samos er en lækker ø, som er ganske ideel til afslapning.

Men den byder også på meget mere end det. Hyggelige bjerglandsbyer, små taverner,
fantastiske panoramaudsigter, grotter, templer, vandfald og meget mere. Du kan læse om de
forskellige ting og steder her på de følgende sider. Giver informationerne anledning til
uddybende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte en af rejselederne på træffetid
på hotellet eller på servicetelefonen. 
Du kan læse om det dine rejseledere synes, du ikke må gå glip af på østside, sydsiden og
nordsiden.

 

Østsiden

Psili Ammos

Der findes to rigtige sandstrande på Samos, som er enkle at tage sig til. Den ene ligger stik øst
for Pythagorion. Hvis du virkelig holder af sandstrande, så skal du tage herhen. Stranden er
den klart bedste sandstrand på øen. Den er utrolig børnevenlig, grundet sit lave og rolige vand
samt det fine sand, hvor der kan bygges sandslotte. Der findes også et par restauranter ved
stranden, hvor du kan spise en let frokost. Solstole og parasoller findes på stranden mod
betaling. Som det eneste sted på Samos findes der en parkeringsplads, hvor du skal betale for
at parkere bilen. Det koster 3 Euro.

Mourtia strand



En lille uspoleret sten strand beliggende i udkanten af Vlamari med sine små fiskerbåde.
Stranden har ingen faciliteter, så det er med at pakke picnic kurven til en tur på stranden.
Vandet er normalt roligt i den lille bugt. Her vil du møde lokale grækere fra lokalsamfundet.

Kloster Zoodoho Pigi

Dette nonne kloster fra 1700-tallet finder du ved at køre igennem Vlamari og op af bjerget.
Beliggenheden er helt fantastisk med sine 300 m over havet. Det står næsten på skrænten ud
til havet mod Tyrkiet. Når du kommer så langt op, at du kan se klostret ligner det en fæstning,
da det har så høje mure, som indkranser kirken. 
Under frihedskrigen fra Det Osmanniske Rige (Tyrkiet) i 1824 blev klostret anvendt som
flygtninge- og skjulested for mange samiotere.

Sydsiden

Pythagorion (Tigani)



For omkring 2500 år siden var Pythagorion en af de vigtigste byer i middelhavsområdet, og
den har også før i tiden været hovedstad på Samos. Normalt bor der kun 1.600 mennesker i
byen, men i højsæsonen bliver dette tredoblet, og dermed bor langt de fleste turister på øen i
og omkring Pythagorion. Tidligere hed byen Tigani, som betyder ”stegepande” på græsk.
Navnet kommer, fordi byens havn er formet lidt som en stegepande, og pga de meget høje
temperaturer om sommeren. I 1955 blev byens navn ændret til Pythagorion efter den kendte
matematiker Pythagoras. 
Byen er utrolig hyggelig og har en rigtig charmerende atmosfære og havnepromenade. Byen
er velbevaret, og mange dele af byen er optaget som medlem af UNESCO’s verdensarv. Som
grundlag for velbevaring, må man heller ikke bygge huse højere end tre etager i byen.

Borgen i Pythagorion

Borgen i Pythagorion blev bygget af Lykourgos Logothetis, som var lederen af revolutionen
mod det tyrkiske styre, der havde været på Samos i mange år. Borgen, som var 400 meter
langt, blev bygget i år 1824, og ligger strategisk oppe på en lille bakke vendt mod Tyrkiet, og
blev derfor brugt til forsvar af øen og byen.

Eupalinostunnelen

Tunnelen findes lige over byen Pythagorion. Tunnelen, som er en af de store turistattraktioner
på øen, er blevet renoveret. Tunnelen blev gravet ud tilbage i ca. 540 f.kr. af to hold slaver,
som gravede ud fra hver sin side af bjerget. Det mest facinerende er, at de to hold møder
hinanden på midten med ca. en halv meters forskel. Tunnellen blev dengang brugt til at
forsyne Pythagorion med frisk vand, men blev også brugt som skjulested. Det er muligt at gå
en tur ned i tunnellen. Du skal dog ikke lide af klaustrofobi. Tunnellen er åben alle dage
undtagen mandag. Vær opmærksom på, at du skal bestille en tid for at komme ned i tunnellen.
Få mere information hos din rejseleder.

Hera templet



Efter lufthavnen og mod Ireon, støder man på Hera Templet. Templet ligger lige inden du når
til Ireon vest for Pythagorion.

Templet er blevet opbygget og ødelagt 4 gange, og desværre for os alle i dag, er der ikke
meget af templet tilbage. Man kan dog glæde sig over den éne pæl, som stadig står der. Da
templet var størst var der 155 pæle, hvor de højeste målte op til 20 meter. Templet var 55,16
meter bredt og 108,63 meter langt og var dermed større end Parthenon templet i Akropolis i
Athen! Templet og området er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv. På trods af den
blot éne pæl, der står tilbage, kan man ved siden af den virkelig få følelsen af størrelsen. 
Templet er åbent alle dage, undtagen mandag, fra kl. 08.00-15.00 og entré koster 6 Euro. Med
i den pris indgår også mulighed for at besøge det mindre museum, som ligger på området,
hvor flere dele af templet er udstillet.

Smuk bjergkørsel



Kører du fra Hera Templet mod byen Pagondas, og derfra videre mod byen Spatharei og
slutter i Pirgos, får du set den, måske, pæneste bjergkørsel på øen. Turen er utrolig smuk, og
du får brug for kameraet for at fange alle de pæne panoramaudsigter. Du kan samtidig tage et
stop i en af byerne og drikke en kop kaffe.

Pefkos

På denne korte og smalle sten strand kan du nyde en god frokost tæt ved vandet. På
Restaurant Bella Vista kan du sidde og nyde maden med udsigt ud over havet. Restauranten
er opbygget i flere etager op af bjergsiden. Stedet er meget roligt og fredeligt, og der er ikke
mange mennesker, som kommer forbi denne lille perle. Om søndagen fra kl. 13.00 er der live
musik på samme restaurant. Der anbefaler de, at du bestiller bord, hvis du gerne vil spise
med. 



På køreturen til stranden kommer du af smalle asfalterede veje, hvor det går ned ad hele
vejen af nålesving. Det er hele turen værd!

Kaladaki

Ved Kaladaki stranden findes der mange positive ting. Stranden ligger langt fra trafikerede veje
og støj, den er lille og hyggelig, og så gemmer den på en hemmelighed. 
Langs klipperne på strandens venstre side, kan du, hvis du svømmer langs klippen, finde en
stor og rigtig pæn grotte. Du skal passe på ved klipperne og de skarpe sten, så det anbefales,
at kun de bedste svømmere giver sig i kast med turen. Alternativt kan man klatre ned fra
klipperne oppefra og ned i grotten. Her gælder samme anbefaling dog, pas på!

Votsalakia

Votsalakia er en to kilometer lang by. Navnet Votsalakia betyder ”småsten”, hvilket stammer fra



byens strand. Byens indbyggertal bliver mangedoblet i højsæsonen. 
For enden af byen finder du Samos’ højeste bjerg Kerkis med sit højeste punkt Vigla med
1.434 m over havet. 

Pythagoras’ grotte

Kører du igennem Votsalakia, finder du vejen, der går op mod Kerkisbjerget, hvor Pythagoras
grotten ligger. Her var Pythagoras på flugt fra tyranen Polykrates i omkring 540 f.kr. Han boede
i en af grotterne med sin kone og datter. Den dag i dag er det muligt at klatre op i grotten, men
det kræver nogle gode ben, fysik, noget godt fodtøj og masser af vand. Hen til hvor stien til
grotten er, er der grusvej det meste af vejen, og det betyder, at det kun går an at køre med
jeep eller en ATV. Lige efter caféen finder du stien til grotten. Er du ikke til at klatre op til
grotten, er der et par andre grotter, du kan gå op til ad høje trappe trin lidt længere fremme.
Det siges at i en af disse grotter hentede han vand, og der risler stadig lidt med vand. 
En god idé er at være der tidligt om morgenen inden temperaturen stiger for meget.  

Nordsiden

Fra nordsiden kan du starte i Samos By. Der findes mange interessante steder på nordsiden
af øen. Specielt de små bjerglandsbyer er flotte. De efterfølgende nævnte steder på nordsiden
er blot en håndfuld ud af mange steder, du kan besøge.

Samos By (Vathi)

Samos By, eller som den oprindeligt hedder, Vathi, er hovedstad på Samos. Havnen ligger til
grund for navnet. Vathi betyder nemlig dyb, og da Samos By har en af de dybeste havne i
Grækenland, ligger havnen dermed grund for navnet. I Samos By bor der næsten 10.000
mennesker, hvilket gør byen til den suverænt største på øen. Turismen fylder ikke helt så
meget, som i andre byer. Dermed er det handel og administration, der er i højsædet. Det er
ligeledes her fra byen, at der går færger til Athen.

Vinmuseum i Samos By

Der findes 2000 hektar vinmarker på Samos, og tilsammen producerer de ca 10 millioner liter
vin om året. I 1932 åbnede to vingårde på øen – én i Karlovassi og én i udkanten af Samos
By, som nu også har et vinmuseum. 
På vinmuseet er der mulighed for at se nærmere på historien om de forskellige vine, du kan
se, hvordan produktionen har foregået igennem tiden, og store vintønder som anvendes i dag.
Derudover kan man selvfølgelig også smage på vinen. 
Et stort kendetegn for vinen på øen, er dens sødme. Næsten alle vine er lavet på
muskatdruen, men der er stor forskel på de forskellige mærker, alt afhængig af, hvor meget af
druen, der er føjet til vinen. 
Vinmuseet har åbent alle dage fra kl. 10.00-17.30, dog ikke søndag. Det koster 2 Euro at
komme ind.

Arkæologisk museum i Samos By

Det arkæologiske museum i Samos By er delt i to dele. Den ene del er fra år 1912, og her kan
du se miniature og keramik fra udgravningen omkring Heras tempel i Ireon. Den anden og



nyere afdeling blev bygget i år 1987 og indeholder statuer fra arkaisk tid. F.eks. den 5 meter
høje Kouros statue, som blev lavet til ære for Hera af en person ved navn Ishys. 
Museet er åbent alle ugens dage, undtagen mandag, fra kl. 08.00-15.00 og entré koster 4
Euro.

Byen Kokkari

Ordet Kokkari betyder ”lille løg”, og som navnet rigtig nok indikerer, er byen lille. Bare 800
mennesker bor i denne lille, men rigtig hyggelige by. Tidligere var byen et fiskerleje, men i dag
er den mere kendt som et rigtig hyggeligt turistmål. Ligesom Pythagorion på sydsiden, har
Kokkari en utrolig flot havne- og strandpromenade, hvor man flere steder bl.a kan nyde en
frokost helt ud til vandet. Man skal dog være opmærksom på, at det blæser lidt mere på
nordsiden af øen, hvilket også gør stedet godt til windsurfing.

Tsamadou stranden

Kort efter Kokkari kører du forbi en hyggelig taverna, hvorfra der er mulighed for at tage
trapper ned gennem træerne og ned på stranden. Den første del af stranden fungerer som
nudiststrand, så du skal være opmærksom på, hvor du går hen. Stranden er rigtig dejlig og
tilpas langt væk fra støj fra biler og scootere.

Bjerglandsbyerne Vourliotes og Manolates



Vejen fra Kokkari til Karlovassi følger havet hele vejen, men flere gange på turen forekommer
der muligheder for at køre op mod bjerget Ambelos. Man kan bl.a se de to bjerglandsbyer
Vourliotes og Manolates. Begge byer er kendetegnet ved stille og rolig atmosfære, hyggelige
taverner og med hvert sit hyggelige torv i midten af byen. Her er det oplagt at sætte sig og
drikke en kold kaffe og nyde atmosfæren. Begge byer er oplagte besøgsmål under, før og efter
vandreture. Selve turen op gennem bjergene er også speciel. Vejene er kringlede og stejle,
hvilket kan være en oplevelse i sig selv. Derudover giver begge ture anledning til fantastiske
panoramaudsigter. 
Vourliotes ligger 300 meter over havets overflade. Navnet kommer fra de første der bosatte
sig i området. De kom fra en by i Lilleasien kaldet Vourla. 
Manolates ligger 380 meter over havets overflade. Navnet kommer fra den første familie der
bosatte sig i byen. De hed Manolas, og heraf navnet Manolates. Manolates er et traditionelt
landdistrikt, der primært beskæftiger sig med vinproduktion.

Nattergaledalen

På samme vej som fører til byen Manolates, kan du ligeledes finde nattergaledalen. Dalen er
et flot skov- eller junglelignende område med en lille bæk, der løber tværs gennem dalen. Det
er oplagt at nyde en kop kaffe og din frokost, mens du lytter på fuglekvidder. Du kan vandre op
af en 
beton/grusvej, som har udgangspunkt lige, hvor vejen drejer skarpt mod venstre til Manolates.
Herefter er der grusvej. Kommer du langt nok op, er der en helt spektakulær udsigt udover
dalen med de høje cypres træer og vinterasserne, og så er der utroligt fredfyldt. 
Der findes både en restaurant og et hotel i dalen, og hvis du er der meget tidligt om morgenen,
eller sent om aftenen, er der god mulighed for at høre nattergalen synge.

Karlovassi

Næste stop på turen fører jer til den næststørste by på øen, Karlovassi. 7.000 mennesker bor i
byen, som også har øens eneste universitet. Karlovassi var tidligere en stor industriby med
mange fabrikker. Mange af disse er dog lukket i dag, men man kan stadig fornemme industrien
i byen. Som så mange andre steder i verden, findes der en sund rivalisering og konkurrence



mellem byer, lande, fodboldhold, personer og selskaber. Her på øen findes rivaliseringen i
mellem Samos By og Karlovassi. Hver by har noget specielt og unikt at tilbyde, og de er tilmed
de to største byer på øen.

Potami strand og vandfald

De sidste stop på turen fører til Potami stranden og Potami vandfaldet. Potami stranden er en
hyggelig sten/sandstrand med parasoller og liggestole. På stranden findes også en snackbar,
som kan servere en let frokost. 
Potami vandfaldet er et besøg værd. Man skal dog være opmærksom på, at turen dertil er en
smule udfordrene. Er man dårligt gående, kan det ikke anbefales. For at komme ind til
vandfaldet skal man krydse en mindre å flere gange over broer lavet af træstammer. Ikke alle
af disse broer er lige velholdte, og sammen med den bakkede, stenede og smalle sti, gør det
stien lettere vanskelig flere steder. Det er dog en rigtig flot tur midt i naturen, hvor du får et
afbræk fra varmen. For at komme det sidste stykke til vandfaldet skal du trække i badetøjet og
kameraet skal over hovedet. Er du lav skal du tilmed svømme lidt af vejen. Vandfaldet er ikke
det højeste, kun en meter, men indgangen i mellem klippesiderne er en speciel oplevelse.

Mikri og Megali Seitani strandene

Disse to strande finder du ved at køre hen, hvor Potami stranden slutter. Der findes en vej,
som går op af bjerget. Vær opmærksom på at denne vej hurtigt bliver til grusvej, og
medmindrer du ikke vil gå hen til, hvor vandrestien til strandene begynder, så skal du leje dig
en jeep eller en ATV. 
Fra hvor vandrestien starter er der et skilt, så det er ikke til at tage fejl af. Herfra tager det ca.
en halv time at gå til Mikri (lille) Seitani, som er en stenstrand. Det, der er lidt specielt ved
stranden, er, at lige når du går ud i vandet, så er der et meget stort og fladt klippestykke i
vandet. 
Herfra går vandreturen videre af en lille bro, op langs siden af bjerget og endnu ca. en 
halv time til Megali (store) Seitani, som er en utrolig lang sandstrand med lidt træer, så du kan
finde lidt skygge. Da du er på nordvestsiden af øen, ja så er der som regel lidt større bølger



her, og der kan forekomme understrøm, så vær forsigtig, når du går i havet. 
På begge strande findes der ingen faciliteter, som solsenge, parasoller, restaurant eller
toiletter, så det er vigtigt, at du medbringer masser af vand, solcreme og en hat til denne tur.  

 

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/samos/udflugter-samos#resort__tabs__ajax__content
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Patmos
Naboøen, der er så ubeskrivelig charmerende med alle sine hvide huse.

Rigtig græsk stil. Her har man mulighed for at besøge den grotte, hvori Evangalisten Johannes
skrev Apokalypsen, sin åbenbaring. Johannes Klostret ligger på toppen med sin utrolig
smukke kirke med originale vægmalerier, med udsigt ud over øens flotte små huse med de
flade tage.

Patmos er 34 km² stor og har ca. 2.500 indbyggere. Øen har ingen lufthavn, så man må sejle
til og fra øen. Fra Samos tager sejlturen ca. 2 timer. Den er kendt for at være utrolig stille og
have en rigtig afslappende atmosfære, hvilket også tiltrækker pensionister fra hele verden.
Derudover har øen en spændende historie, som man hører mere om på turen af den
engelsktalende guide.

Vælger du at tage med på den guidede tur til Patmos, tager den engelsktalende lokalguide
imod dig ovre på Patmos, lige når du kommer af båden. Guiden vil tage dig med til grotten og
Johannes Klostret.

Når den guidede tur er færdig, bliver du kørt tilbage til havnebyen Skala, hvor du har et par
timer på egen hånd til f.eks. at nyde en frokost ved vandet, en dukkert i havet, eller måske du
bare skal nyde de små snoede gader i byen.

Læs også vores udflugtsprogram

http://primotours.dk/rejsemal/samos/udflugter-samos#resort__tabs__ajax__content


NÅR FERIEN GÅR TIL SAMOS MED PRIMO TOURS

Primo Hygge
Kom med din rejseledere ud og oplev en hyggelig aften med atmosfære, når vi inviterer til
Primo Hygge. Vi har valgt en af vores restauranter på beliggenheden; nemlig Kokoras
Restaurant, som ligger i den hyggelige fiskerby Kokkari. Beliggende direkte på havnefrontn, så
du rigtig kan mærke det friske pust fra havet. 

Inden vi sætter os til rette på restauranten, får du en lille vandring langs den romantiske
havnepromenade, hvor der er muligt at få et godt billede af det, som kendetegner Kokkari. 

Restauranten tilbyder denne menu ekskl. drikkevarer, hvor forretterne er delt mellem 2
personer:

Forret - Græsk salat, Tzaziki, Dolmades, Zuccini balls

Hovedret (Du vælger mellem de to valgmuligheder ved tilmelding)

-          Mix grill (Gyros, beefteki, ribs, kylling, pølse, pommes frites)

-          Mix fisk (Kalamari, blæksprutte, sværdfisk, ansjoser, sardiner)

Dessert - Frugt eller kage

Pris for denne menu er pr. person 15 , som betales direkte til restauranten.

Det er et must at deltage i Primo Hygge, når du er på ferie med Primo Tours. 

Mød de andre gæster og del dine ferieminder.

 

Huskeliste:

 

-          Billet 

-          Penge 

-          Ekstra trøje, hvis det skulle blive køligt om aftenen

-          Godt humør
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Samos’ Højdepunkter
Samos byder på mange naturskønne steder og nogle af dem får vi lov til at opleve, når vi kører
en tur rundt på denne utrolig frodige ø.

Vi besøger bl.a. et af øens smukke klostre. Keramik er en del af Samos’ historie, og specielt
Koumaradei er kendt for kunsten. Keramik værkstedet vi besøger er kendt for den specielle
RAKU-stil.

Vi får også mulighed for at smage på nogle af de lokalproducerede produkter, som honning,
olivenolie og naturligvis nogle af de populære Samos vine. Vi tager frokosten med udsigt til
Potami stranden.

Herefter har vi energi til at udforske vandfaldet i Potami, hvor vi får et afbræk fra varmen.
Turen ind til Potami vandfaldet er ikke for gangbesværede. I stedet har man mulighed for at
nyde tiden ved en af caféerne ved stranden, eller man kan tage en dukkert i havet.

Vi fortsætter successen fra sidste år, hvor vi tog en vandring ned gennem den gamle bydel i
Samos by, Ano Vathi, hvor vi virkelig får snuset lidt til det lokale liv i en lille landsby. 

Vi får rigtigt brugt flere af vores sanser på denne tur. Vi kommer til at se fantastiske scenerier
og kører side om side med dybe dale og høje bjerge med vores klimatiserede bus.

På udflugten vil jeres danske rejseleder naturligvis fortælle jer noget om ø’ens historie,
kulturen og de græske traditioner, og måske bliver der plads til at lære et par græske gloser.

Læs også vores udflugtsprogram
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Tilmelding til udflugter
Tilmelding til udflugter sker ved henvendelse til en af dine rejseledere, enten lige efter
velkomstmødet eller i vores træffetider på hotellet.

Sidste tilmeldingsfrist er kl. 17.00 dagen før udflugten, for at være sikker på, at der er plads på
turen. Der tages forbehold for udsolgte udflugter før tilmeldingsfristen.

Børne priser

Børn der ønsker at deltage i Samos’ Højdepunkter, Tyrkiet, Patmos og Primo Hygge gælder
følgende:

0-6 år er gratis
7-11,99 år er halv pris i forhold til voksenprisen
Børn der ønsker at deltage i Captains BBQ – bådtur gælder følgende:
0-1,99 år er gratis
2-11,99 år er halv pris i forhold til voksenprisen

Transfer til Captains BBQ, Patmos og Tyrkiet er børn fra 0-11,99 år gratis.

Betaling

Udflugten skal betales til rejselederen ved bestilling, kontant eller med kort. Vi tager imod Visa
og Mastercard. Du får billetten til udflugten af din rejseleder direkte ved købet, og det er vigtigt
du passer rigtigt godt på den.

Afbestilling

Ønsker du at afbestille en udflugt, skal du kontakte en af dine rejseledere.

Ved afbestilling mere end 24 timer før starten af udflugten - 100 % tilbagebetaling
Ved afbestilling 12-24 timer før starten af udflugten - 50 % tilbagebetaling
Ved afbestilling mindre end 12 timer før starten af udflugten - Ingen tilbagebetaling

Ved afbestilling skal samtlige billetter gives tilbage til rejselederen.

Der tages forbehold for trykfejl/ændringer samt aflysning af udflugter grundet få
tilmeldinger/dårligt vejr.

Primo Tours kan ikke sagsøges for eventuelle skader opstået under udflugten.
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Tyrkiet og Efesos
Tyrkiet ligger blot 1,2 km fra Samos, og er en oplagt mulighed for at opleve en anden
verdensdel, nemlig Asien.

Båden holder til i Kusadasi, som er en mellemstor by med 65.000 indbyggere. Byen har
sammen med Efesos en lang historie, som du kommer til at høre mere om, såfremt du tager
på den guidede tur til Efesos.

Tag på opdagelse i Efesos! Denne by, som er over 2000 år gammel indeholder arkæologiske
ruiner og enestående bygningsværker som Celcius biblioteket og Amfi-teatret, som er Europas
anden største og har plads til 25.000 tilskuere.

Turen bliver kørt med en engelsktalende lokalguide, hvilket betyder, at du får spændende og
interessant information og historie om ruinbyen undervejs. 
Efter den guidede tur i Efesos, bliver du kørt tilbage til havnebyen Kusadasi, hvor du har flere
timer til at udforske bazaren.

Du kan også vælge at tage til Tyrkiet på egen hånd og benytte al tiden på shopping i det store
bazar område i havnebyen Kusadasi, hvor båden holder til. Der findes en strand i forlængelse
af havnen, hvor du kan nyde noget af din tid, hvis du har behov for lidt afslapning ovenpå
shoppingen.

I Kusadasi og ved Efesos kan du betale med Euro, så du behøver dermed ikke at veksle
penge.
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Kulinariske oplevelser
Grækenland, har mange traditioner og levn fra det oldgræske, dette kommer også til udtryk på
spisekortet.

Det græske køkken er Europas ældste, og det er kendetegnet ved enkel mad, fremstillet af få
og friske råvarer såsom aubergine, citron, feta, fisk, olivenolie, peberfrugt og tomat. 
Når de lokale spiser, får de ofte en masse småretter, mezedes, ind på bordet, hvor man frit
tager fra tallerkenerne. 
Når du bevæger dig rundt i gaderne, vil du se utallige restauranter, der byder på mange af de
græske retter. 
Det kan være svært at vælge, da de fleste restauranter har noget af det samme på
menukortet. Her kan du læse om nogle af de græske retter du typisk finder på menukortet, og
det vi synes du skal prøve at smage, mens du er på ferie på Samos. Herefter finder du vores
anbefaling til valg af restauranter.

Forretter:

Tzatziki: Græsk yoghurt med revet agurk og hvidløg. 
Keftedes: Frikadeller af lammekød. 
Dolmades: Vinblade fyldt med ris og oksekød. 
Taramo salat: Rød dip af fiskerogn. 
Saganaki: Stegt gul ost, hvor man selv hælder friskpresset citron ud over. 
Feta i ovn: Rigtig græsk feta bagt med tomat og peberfrugt.
Græsk salat: En salat bestående af tomat, agurk, peberfrugt, løg, feta, oliven og olivenolie.

Hovedretter:

Moussaka: En form for lasagne med aubergine, kartoffel og oksekød.  
Souvlaki: Grillspyd bestående af lamme-, svine-, eller kyllingekød.  
Beefteki: Bøf af hakket oksekøb tilsat kryderier. Fås også med ost inden i. 
Stifado: Gryderet der oprindeligt laves med lammekød, men ofte bruges der i dag oksekød.
Stamna: Ret med oksekøb, feta, kartofler og tomat, som oftest serveres i lerkrukke. 
Kalamari: Små stegte blæksprutter. 
Geimista: Fyldte tomater og peberfrugter med smagfuld risblandning. Bagt i ovn. Vegetarret.
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Restauranter
Pythagorion

Symposium

Her spiser man dejlige, velsmagende lokale retter, som serveres i de traditionelle lerkrukker,
bl.a. lam i ovn, Stifado og Stamna. På denne restaurant skal man ikke snyde sig selv for at
prøve Mezedes. Maden nydes i et helt fantastisk gårdhave miljø med hvide græske statuer, så
man virkelig har fornemmelsen af, at man er i det græske.

Elia

I enden af Pythagorions smukke havnepromenade, finder man denne eksklusive restaurant,
som har gjort noget ekstra ud af retterne. Et utroligt populært sted, hvor det er godt at være i
god tid for at få et bord, så man kan nyde denne hyggelige restaurant, det søde personale, den
pæne havnepromenade og den dejlige mad der hører til.

Casa di Roma

Denne restaurant ligger på havnepromenaden og har retter fra hele middelhavsområdet. Man
kan finde retter fra bl.a. Tyrkiet, Libanon, Italien og selvfølgelig Grækenland. Betjeningen er i
top, og beliggenheden er på havnefronten. God gastronomisk oplevelse. Restauranten er
todelt, hvilket giver besøgende bedre muligheder for at få et godt bord.

Samos By
The Garden

Et hyggeligt gårdhavemiljø indbyder til en lækker frokost eller middag i græsk stil på denne
restaurant. Restauranten ligger inde mellem gaderne og væk fra trafikken. Der findes et bredt
udvalg af traditionelle græske retter, tilberedt efter gode traditioner. Hver fredag og lørdag
aften fra kl. 20.30 byder The Garden ind til en stemningsfyldt aften med ægte levende græsk
bouzouki musik. Få mere information om denne aften hos din rejseleder.

Kokkari

Kokoras

Nyd frokosten eller middagen direkte ud til vandkanten på denne traditionelle græske taverna,
som ligger langs havnefronten. En idyllisk oplevelse. Retterne er velsmagende og her findes et
utroligt venligt serveringspersonale.

 

Du er altid velkommen til at kontakte din rejseleder, såfremt du ønsker hjælp til at



reserver et bord på en af restauranterne.
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Hjemrejse
Check ud

Senest check ud tid er kl. 12.00. Bagagen kan stilles i receptionsområdet eller i hotellets
bagagerum.  Husk at tømme din safetyboks og aflevere nøglen til værelset i receptionen.

Afrejse fra hotellet

Har du bestilt transfer til lufthavnen med Primo Tours, kan du se afhentningstiderne ved
hotellet i informationsmappen senest dagen inden hjemrejsen. Check ligeledes tiden på
afrejsedagen, da der kan forekomme ændringer i sidste øjeblik. 
Stå venligst klar i receptionen 10 min. før det oplyste tidspunkt. Tiderne for afhentningen er
circa tid og kan derfor pga. trafikken være lidt før tid, men også lidt forsinket. Er bussen mere
end 15 min. forsinket end det oplyste tidspunkt, må du gerne ringe til vores servicetelefon på 
0045 50 77 80 00. 
Når bussen kommer skal du give bagagen til chaufføren, som sørger for den kommer på
bussen. Gå ikke ind i bussen før du har set din bagage komme på bussen. 
Din Primo Tours rejseleder vil være på transfer bussen.

I lufthavnen

Hav dit pas og rejsebevis klar til indcheckning, inden du går til indcheckningsskranken. Husk
at tage den gamle grøn/hvide bagagekvittering, som du fik på i Billund lufthavn af din bagage,
da du får en ny på med destination Billund, når du checker ind. 
Ved indcheckningspersonalet får du dit boardingkort, som skal opbevares sammen med dit
pas. Din bagage tager du igen fra bagagebåndet, og denne skal tages hen i en skanner, som
er for enden af indcheckningsskrankerne. Når du har stillet bagagen herpå, ser du den først i
Billund.

Transithallen

Der findes ingen mulighed for at ryge i transithallen. Sørg derfor at få røget inden du går
igennem til sikkerhedskontrollen. Der findes gratis internet, en lille café, en tax free butik og
toiletter. 
Vær opmærksom på udkald til flyet, da det ikke altid kommer information på de opstillede
skærme.
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Lægehjælp
Vi håber selvfølgelig ikke, at du får behov for lægehjælp under din ferie på Samos

Skulle uheldet alligevel være ude, anbefaler vi, at du søger læge hurtigst muligt for ikke at
ødelægge hele din ferie. Du er velkommen til at kontakte din rejseleder, såfremt du skulle få
brug for en læge. 
Bliver du alvorlig syg, da kontakt nødtelefonen med det samme på telefon 0045 50 77 80 00.

Har du det blå sygesikringsbevis med dig på ferien, kan du kun benytte dette på hospitalet i
Samos By. Husk også at medbringe dit pas. Hvis du eksempelvis brækker en arm, er der
normalt en betaling fra dig som patient på materialer til gibs mv. Dette betaler den lokale
græker også. Såfremt du skal have udskrevet medicin er det vigtigt, at du får lægeerklærning
og recept med fra lægen og gemmer kvitteringen fra apoteket, i tilfælde af, at du vil søge
refundering fra din rejseforsikring, når du kommer hjem.

Tager du til en privat lægepraksis koster det normalt 50 EUR for en konsultation. Her skal du
ligeledes huske at få kvittering fra lægen, lægeerklæring og recepten med i tilfælde af, at du vil
søge refundering fra din rejseforsikring, når du kommer hjem.

Bor du i Pythagorion kan vi anbefale dig at tage til Dr. Ioanna Chatziioannou, da hun er rigtig
god til både engelsk og tysk. Hendes adresse og tlf. er:

Pythagoras Rd, Pythagorio Tlf. (0030) 22730 61522 Mobil (0030) 694 548 1287

Har du ikke mulighed for at tage ind til hendes praksis, er det muligt at få hende ud på hotellet.

Gouda rejseforsikring

Primo Tours samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Rejser du med en Gouda
Årsrejseforsikring i bagagen, er du sikret hurtig og effektiv hjælp døgnet rundt, hvis uheldet er
ude på rejsen. Får du brug for hjælp, skal du kontakte Gouda alarmcentral på tlf: 0045 33 15
60 60 og din Primo Tours rejseleder. Gouda hjælper dig 24 timer i døgnet. Har du haft udgifter
til læge og medicin er det vigtigt, at du husker at gemme alle originale kvitteringer samt
recepten. Du kan indsende alle kvitteringer sammen med skadeanmeldelsen efter hjemkomst
til Gouda. Gælder såfremt du har en forsikring ved Gouda.
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Sikkerhedsregler for bagage
Væsker

I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der
maksimalt kan rumme 100 ml. Du må gerne medbringe mere end én beholder i din
håndbagage, men ikke flere end der kan være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et
rumfang på 1 liter. Pak din toilettaske og så mange væskebholdere som muligt i den bagage
du ønsker at checke ind.

Skarpe genstande

Skarpe genstande skal pakkes ned i den bagage du checker ind. Skarpe genstande er knive,
sakse, neglefil o.lign.

E-cigaretter

Har du en e-cigaret, så skal denne pakkes i håndbagagen, da der kan opstå brandfare,
såfremt den er i den indcheckede bagage. Du må ikke ryge din e-cigaret på flyet, her gælder
samme regler som for almindelige cigaretter.

Elektroniske genstande

Det er en god idé at have sin computer, tablet og kamera øverst i håndbagagen, da disse skal
tages ud ved sikkerhedskontrolen.

De normale regler for bagage gælder også ved afrejse fra Samos.
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Toldregler

Når du rejser mellem Danmark og Samos er følgende toldregler gældende

Varer købt i almindelig handel kan medbringes afgiftsfrit, når varerne er til privat brug eller
forbrug. EU har opstillet en vejledende mængde for, hvad der anses for at være til eget
forbrug.

 

De vejledende mængder er:

Ved indrejse fra et EU land  

Spiritus over 22 % 10 liter

Cigaretter 800 stk.

Cigarillos (max 3 gram pr. stk.) 400 stk.

Cigarer 200 stk.

Røgtobak 1000 gr. 

Hedvin 20 liter

Vin (heraf højst 60 ltr. mousserende vin) 90 liter

Øl 110 liter

 

Man skal være fyldt 18 år, for afgiftsfrit at kunne medbringe spiritus og tobak til eget forbrug. Er
man fyldt 16 år, kan man medbringe bordvin og øl med en alkoholprocent på max. 16,4. 
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Tak og på gensyn
Nu er ferien næsten slut, og vi håber du har nydt din ferie her på Samos.

Du skal rejse hjem fra Samos tirsdag med DAT fly DX622 mod Billund. 
Check ud fra værelset er kl. 12.00.

Bagagen kan du stille efter anvisning, husk dog at have dine værdigenstande på dig, da
hotellet ikke er ansvarlig for dette.

Afhentningstid med transferbus fremgår af aktuelle opslag i infomappen på hotellet

Har du ikke bestilt transfer fra hotellet, bedes du være i lufthavnen 2 timer før flyets afgangstid.

Flyet afgår kl. 14.00 og forventes at lande i Billund Lufthavn kl. 16.30 lokaltid.

Primo Tours og Team Samos siger tak for denne gang.

Vi ønsker jer en rigtig god hjemrejse!

Med venlig hilsen

Kirsten og Gitte
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GRÆKENLAND - SAMOS

Udflugter på Samos
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Samos. Udflugtsprogram,

indhold og priser kan ændre sig i løbet af sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din
rejseleder for opdaterede informationer om afgange, tider, priser og

betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden
dansk rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og

tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

Mandag I Grækernes Fodspor Voksen 45 / Børn 22,50  (frokost ej inkluderet)

Tirsdag
Captains BBQ –
bådtur

Voksen 45 / Børn 22,5

Onsdag Pythagorio By Night Voksen 12 / Børn 6

Søndag og
Torsdag

Tyrkiet og Efesos
Voksen 90 / Børn 45. I Tyrkiet betales 11 i havneskat direkte til
havnepolitiet.

Mandag og
Fredag

Patmos - guided tur
Voksen 75 / Børn 37,5. Entré til grotten og Johannes Klostret 6 pr.
person. Betales direkte ved seværdigheden.

Mandag og
Fredag

Patmos - på egen
hånd

Voksen 50 / Børn 25

Søndag og
Torsdag

Tyrkiet
Voksen 55 / Børn 27,5. I Tyrkiet betales 11 i havneskat direkte til
havnepolitiet.

Generel information
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I Grækernes Fodspor
I Grækernes Fodsporâ¯er en rigtig god måde at starteâ¯ferienâ¯med, da du her får det bedst
mulige kendskab til øen, kulturen ogâ¯den smukke natur. Du tager med en af dine dygtige
rejseledere ud for at opleve øen i bus. Vi kommer til at køreâ¯langs de høje bjerge, dybe dale
og gennem den ubeskrivelige natur. Først spoler vi tiden tilbage når vi på turens første stop,
følger munkenes fodspor ind på Timios Stavros’ kloster, hvor du vil blive klogere på
grækernes religion, kultur og livstil. Efterfølgende vil du blive taget med ind i en verden af
keramik, hvor håndværkeren Timos vil vise os sine specielle metoder, hvor håndværket siger
mere end 1000 ord.â¯På turen vil der være indlagt et frokost stop på en hyggelig græsk
taverna i området ved Potami. Efter frokost stoppet, skal vi besøge den økologiske
olivenoliefabrik, hvor øens befolkning samles for at lave sin olivenolie. Turen sluttes af med et
besøg ved en lokal vinproducent, hvor der vil være en lækker vinsmagning af de kendte
Samos vine. 

Læs også her

Huskeliste

Billet
Penge
Tøj til dækning af skuldre og knæ
Gode sko eller sandaler
Kamera

file:///rejsemal/samos/infomappe/udflugtsmuligheder-amp-aktiviteter/samos-hoejdepunkter#textpage__resort
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Captains BBQ ? bådtur
Bådturen er for vandehunde og for dem, der bare gerne vil slappe af en hel dag og nyde en
skøn sejltur langs Samos’ smukke kyststrækning, hvor du virkelig har mulighed for at studere
de mange klippeformationer øen byen byder på. På sejlturen vil der være badestops, hvor der
vil være god mulighed for snorkling i det krystalklare vand. Efter et stykke sejlads går vi
ombord på stranden Megali Laka, der ikke er mulig at komme til i bil. På stranden er der en
lille hyggelig kirke, hvor du kan tænde et lys for en person du har kær. Et af højdepunkterne på
turen er når kaptajnen og hans besætning tilbereder en lækker grillet frokost, som er inkluderet
i turen. Kaptajnen har en kæreste som er med på turen. Det er Lisa, som er dansk, og hun er
for det meste med på turen.

Læs også her

Huskeliste

Billet
Penge til drikkevarer
Badetøj
Solcreme

file:///rejsemal/samos/infomappe/udflugtsmuligheder-amp-aktiviteter/captains-bbq-baadtur#textpage__resort
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Pythagorio By Night
Pythagorio By Night er for dig, der godt kunne tænke dig at udforske den mest turistede by på
Samos. Normalt bor der kun 1600 mennesker i byen, men i højsæsonen bliver dette tal
tredoblet. Byen er utrolig hyggelig og har en rigtig charmerende atmosfære og
havnepromenade. Byen er velbevaret, og mange dele af byen er optaget som medlem af
UNESCO’S verdensarv. I kan ved en af os rejseledere bestille transfer direkte til Pythagorio.
Det er både nemt og billigt
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Tyrkiet og Efesos
Tyrkiet og Efesos er din mulighed for at besøge en hel anden verdensdel og ikke mindst den
ca. 2000 år gamle ruinby Efesos. Tykiet ligger nemlig kun 1,2 km fra Samos. På denne tur er
det muligt at opleve Tyrkiet på egen hånd og benytte al tiden på shopping i den store Bazar i
havnebyen Kusadasi eller tage på opdagelse i Efesos, som er 2000 år gammel og indeholder
arkæologosle ruiner. Turen til Efesos vil blive kørt af en engelsktalende lokalguide. Efter
besøget kommer du tilbage i havnebyen Kusadasi, hvor bazaren kan udforskes og muligeden
for at prutte om priser er stor.

Læs også her

Huskeliste

Billet
Pas
Penge (Euro) + 10 til havneafgift i Tyrkiet
Solcreme
Evt. badetøj

file:///rejsemal/samos/infomappe/udflugtsmuligheder-amp-aktiviteter/tyrkiet-og-efesos#textpage__resort
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Patmos - guided tur
Naboøen, der er så ubeskrivelig charmerende med alle sine hvide huse. Rigtig græsk stil. Tag
med den engelsktalende lokalguide ned i den grotte, hvori Evangalisten Johannes skrev
Apokalypsen, hans åbenbaring. Johannes Klostret ligger på toppen med sin utrolig smukke
kirke med originale vægmalerier, med udsigt ud over øens flotte små huse med de flade tage.
Om eftermiddagen er der tid til at gå rundt i den smukke havneby og nyde en frokost ved
vandet.

Læs også her

Huskeliste

Billet
Penge
Tøj til at dække skuldre og knæ
Evt. badetøj
Solcreme

file:///rejsemal/samos/infomappe/udflugtsmuligheder-amp-aktiviteter/patmos#textpage__resort
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Patmos - på egen hånd
Naboøen, der er så ubeskrivelig charmerende med alle sine hvide huse. Rigtig græsk stil. Her
har man mulighed for at besøge den grotte, hvori Evangalisten Johannes skrev Apokalypsen,
hans åbenbaring. Johannes Klostret ligger på toppen med sin utrolig smukke kirke med
originale vægmalerier, med udsigt ud over øens flotte små huse med de flade tage. Om
eftermiddagen er der tid til at gå rundt i den smukke havneby og nyde en frokost ved vandet.
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Tyrkiet
Tidsrum fra ca. kl. 07.00-19.00
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Generel information
Pris på transfer t/r til følgende udflugter: Captains BBQ, Patmos og Tyrkiet: 8

Information om pris på udflugten, udflugtens varighed, opsamlingssted samt øvrige praktiske
bemærkninger vedr. udflugten oplyses på destinationen.

NB! Ved betaling med kort eller APP pålægges et administrationsgebyr på kr. 25 pr.
transaktion.

Vær opmærksom på at visse udflugter kan have begrænsede pladser, så sørg for at
bestille plads i god tid.
Udflugter skal tilmeldes senest på hoteltræf dagen inden og kan IKKE tilmeldes eller
aflyses pr. telefon.
Alderen for børn er til og med 11 år!
Der skal tages forbehold for prisændring, aflysning eller ændring af udflugter ved
udefrakommende faktorer, så som vejret eller ved for få tilmeldte.
Ved aflysning grundet sygdom skal lægeerklæring forevises for refundering.
Nogle af disse oplevelser er i samarbejde med eksterne arrangører, hvor
engelsktalende rejseledere kan forekomme
Udvalgte udflugter er sæsonbetinget, hvorfor vores udflugtsprogram kan variere efter
høj- og lavsæson og ikke alle udflugter kan garanteres hele sæsonen

 




