
Samos

Samos ligger i det Ægæiske Hav, kun 1,2 km fra 
Tyrkiets kyst. Øen er lidt mindre end Bornholm og 
er en af de frodigste græske øer. Der er stort set 
grønt overalt hele året. Du finder maleriske bade-
bugter, duftende pinjetræer og mange oliven-, 
appelsin-, og citrontræer. Det klare turkisblå 
vand, de høje bjerge, den frodige og uspolerede 
vegetation og en enestående gæstfrihed bidrager 
til, at man får en dejlig ferieoplevelse ud over det 
sædvanlige.
På Samos findes mange vinmarker. Samos er en 
af Grækenlands førende vinøer. Den mest kendte 
vin fra Samos er sød, varm og stærk. Hyggelige 
fiskerbyer rundt omkring på øen lokker med 
græsk landsbykultur og et velsmagende køkken, 
der byder på dejlige græske retter.
Samos har et areal på ca. 475 km2, er 45 km lang 
og 20 km bred og har ca. 40.000 indbyggere. De 
største byer på Samos er hovedbyen Vathi, eller 
Samos by, Karlovasi på nordkysten og 
Pythagorion, hvor vi bor. Pythagórion er over 
2000 år gammel, og er opkaldt efter den berømte 
filosof og matematiker, Pythagóras. Man kan 
også nemt besøge en af de største og mest impo-
nerende udgravninger i verden, nemlig Efesos i 
Tyrkiet. Bådture arrangeres næsten dagligt dertil.

I Pythagorion bor vi på Hotel Polyxeni, der ligger 
direkte ved havnen, og på Apartments Kallisti, der 
ligger 150 m fra Hotel Polyxeni længere ind i byen 
ved en rolig sidegade. Morgenmaden serveres for 
alle gæster på Hotel Polyxeni. Værelser med 
havudsigt kan dog desværre ikke tilbydes. 

Pythagorion er én af de absolut dejligste byer på 
hele øen. Hjertet af byen er den pittoreske havn. 
På den indbydende havnepromenade hersker en 
dejlig stemning med små sjove butikker, gode
restauranter, hyggelige caféer og barer. Her kan 
man sidde og nyde solnedgangen, folkelivet og 
alle de flotte sejlbåde, motorbåde og små 
fiskerbåde, der ligger fortøjet til kajen. Byen har 

ellers alt, hvad der er brug for, såsom læge, 
apotek, supermarkeder, taxaer, forretninger, etc. 
Man skal ikke særlig langt omkring for at finde 
antike mindesmærker. På en lille gåtur i gaderne 
støder man på gamle fundamenter, udgravninger 
og søjler.

I hver ende af havnepromenaden ligger 2 mindre 
strande. Strandene består af rullesten, sand og 
sten. Derfor kan badesko anbefales. En større 
strand findes ca. 900 m udenfor byen. Fra havnen 
afgår også badebåde næsten hver dag til én af 
øens flotteste sandstrande, Psili Ammos-
stranden.

Program

Kaptajn Andreas BBQ
Den erfarne kaptajn lægger fra kajen i
Pythagorion og bringer os ind i tidløsheden på det 
rolige hav. Turens første stop er på Samos's 
smukke datter Samiopoula, en lille ø kun beboet 
af geder og med en idyllisk lille hvid sandstrand. 
Her nyder vi ca. en times ophold inden turen 
fortsætter til katajnens egen strand på Samos' 
rolige sydkyst. Eneste adgang til stranden er fra 
Andreas' båd, og vi er dermed eneste gæster på 
turens længste ophold. Kaptajnen har sørget for 
soldække, liggestole, toilet og beværtning. Her 
serveres dagens grillmiddag, hvor valget står 
mellem kød eller fisk med tilbehør.

Ørundtur
I nærheden af Mavratzai finder vi klostret Timios 
Stavros fra 1592. Her kræves dækkede skuldre og 
knæ, når man skal se den smukke kirke indefra. 
Landsbyen Koumaradei er kendt for sit 
pottemageri. Her besøger vi en pottemager, som 
vil vise os kunsten og demonstrere et par 
klassiske produkter, heriblandt Pythagoras kop. 
Fra Samos' balkon Platanos i 520 moh. nyder vi 
udsigten over vinmarkerne inden vi fortsætter til 



øens studenterby Karlovassi. Dagens bustur 
afrundes med en test af øens populære vine.

Vandretur / Omkring Pythagorion
På højderne bag Pythagorion blandes historie 
med religion, kultur og betagende udsigter. Vi går 
på ubefærdet vej eller sti mellem skov, små 
landsbyer og klostre. Undervejs støder vi på 
rester af den gamle bymur, grotter, små 
heligdomme og en túnnel, som blev bygget i det 
5. årh. f.kr. til byens dengang godt 300.000
indbyggere. Ruten varieres under sæsonen. 
Medbring stabile vandresko, solbeskyttelse og 
vand. Ca. 9 km / ca. 200 højdemeter / ca. 4 timer.

Guide: Lone

Kilde: Nadaan Tours


