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SOL, HAV OG SPORT

1.
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2.

To sandstrande

Smukke rullestensstrande

Nyd solen og vandet på to af Samos’
eneste sandstrande, som begge hedder
Psili Amos. Den ene ligger 3 kilometer fra
byen Votsalakia, mens den anden ligger
mellem Samos by og Pythagorion. Begge
strande er velegnede til børnefamilier og
byder på azurblåt vand. Der ﬁndes også
snackbarer på strandene.

Stranden Lemonakia ligger 1,5 kilometer
fra Kokkari. Lidt længere borte ligger den
større Tsamadoustrand. Begge strande
beﬁnder sig i en bugt og lokker med turkisblåt vand og smukke rullesten.

3.

4.

Fartfyldt vandsport

Snorkling og windsurﬁng

På Potokakistranden, knap en kilometer vest for Pythagorion, kan du
kaste dig ud i actionprægede aktiviteter som vandski, windsurﬁng,
vandcykel, kajak og jet ski. Du kan
også sætte dig op på en bananbåd,
som bliver trukket efter en hurtig motorbåd. Du kan leje alt det
nødvendige udstyr hos Wind and
Water, der ligger ved hotel Doryssa.

Ud for kysten ved Kokkari blæser
det ofte en del, og vinden trækker
mange windsurfere til. Har du mod
på det, kan du også leje et bræt og
lade dig rive med i blæsten. Er du
uøvet, ﬁndes der en windsurﬁngskole på stedet. Det klare vand ved
kysten passer i øvrigt også godt til
snorkling. Du kan leje både windsurﬁng- og snorklingudstyr hos
Samos Windsurf and Bike Centre.

Tlf.: +30 697 445 7442.
www.windandwater.gr

Tlf.: +30 693 892 9571.
www.samoswindsurﬁng.gr
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6.
Spil tennis
Er du til tennis, så ﬁnder du baner
ved hotellerne Doryssa og Mykali.
Her kan du leje udstyr samt booke
baner. Doryssa ligger en kilometer
udenfor Pythagorion i retning mod
Samos by. Prisen er 10 euro per
time inklusiv ketcher og bolde.
Mykali ligger to kilometer udenfor
Pythagorion langs hovedvejen
mod Samos by. Prisen er 10 euro
per time samt tre euro for leje af to
ketsjere og bolde. Der er åbent fra
klokken 07.00 til solnedgang.

5.
Samos fra cykelsadlen
Vil du tæt på øens smukke natur, så
er det en god idé at leje en cykel. Du
skal dog være opmærksom på, at
Samos byder på en del høje bjerge
med snørklede veje, så det kan
godt være en udmattende affære
at cykle. Men har du mod på det, så
lej en mountainbike og begiv dig op
i højderne, hvor smukke udsigter
og duften af vilde urter venter. Hør
mere om mulighederne hos din
rejseleder, der også kan give information om hvilke ﬁrmaer, der udlejer cykler.
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Doryssa:
Tlf.: +30 227 308 8300.
www.doryssa.gr
Mykali:
Tlf.: +30 227 306 1110.

7.
Gokart
5 kilometer udenfor Pythagorion
ligger Samos’ gokartbane. Her kan
du søge ud, hvis du trænger til lidt
adrenalinfyldt afveksling fra
strandlivet. Tryk speederen i bund
og få en fed ferieoplevelse.

8.
Lokal favorit
Stranden Limnionas ligger på Samos’
sydlige kyst cirka seks kilometer fra
Votsalakia. Det er favoritstranden
blandt de lokale, og det er egentlig ikke
så svært at forstå, når du ser den.
Stranden ligger smukt placeret i en
bugt, hvor vandet er klart. Underlaget
er en blanding af småsten og sand,
hvilket gør stranden meget
børnevenlig.

9.
Rigeligt plads på Potami
Potamistranden ligger på øens nordlige
kyst og lokker med skønt turkisblåt
vand. Stranden er temmelig stor, så her
er for det meste masser af plads. Har du
lyst, kan du kombinere strandbesøget
med en tur til Potamivandfaldet, som
ligger lige i nærheden.

10.
Bekvemme Portokaki
Rullestensstranden Portokaki strækker sig mellem byerne Pythagorion og
Hera. Her er der både solstole og parasoller, og desuden er der mange forskellige slags vandsport at kaste sig ud i.
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PÅ EGEN HÅND

11.

12.

Livet under havoverﬂaden

Samos rundt i jeep

Den bedste måde at opleve Samos'
fantastiske og smukke undervandsliv er
ved at dykke. Øen har 2 dykkercentre hvor
du er velkommen, uanset om du skal
dykke for første gang, eller om du vil tage
et dykkercertiﬁkat. Begge dykkercentre er
medlemmer af PADI, hvilket garanterer
dig en sikker oplevelse under havoverﬂaden.

Vil du opleve Samos på en måde, der er
lidt ud over det sædvanlige, så kan vi
anbefale denne heldagstur. Vi begiver os
af sted i jeep, som fragter os gennem de
smukke dale og hele vejen op ad de snørklede bjergveje til toppen af Ambelosbjerget. Heroppe er der en fantastisk udsigt over hele Samos. Frokosten indtager
vi på en lokal taverne, hvor ejeren Stella
byder på gode græske retter.

Aegean Scuba: +30 227 306 1194.
www.aegeanscuba.gr
Samos Diving: +30 697 299 7645.
www.samosdiving.com
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13.

14.

Historiske Samos

Udendørsbiograf i Mytilini

I den smukke by Pythagorion ligger
den stemningsfyldte havn og der er
mange mindesmærker i nærheden. En af
dem er den kilomenterlange vandtunnel
Efpalineio Orygma, som blev udgravet af
slaver for 2500 år siden, da Samos blev
styret af tyranen og piraten Polykrates.
Det tog 10 år for slaverne at bygge tunnellen, og mere end halvdelen af dem døde af
de store anstrengelser.

I den lille hyggelige bjergby Mytilini, der
ligger mellem Samos by og Pythagorion,
ﬁnder du en udendørsbiograf. Her kan du
hver dag fra midten af juni og frem til
august se ﬁlm på originalsproget med
græske undertekster. Så nyd en drink, læn
dig tilbage og lad dig forføre af ﬁlmmagien.
Filmen starter kl. 21.00 hver aften.
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16.
Fuld fart på ﬁre hjul
Vil du prøve en fartfyldt og ﬂeksibel transportform, så spring på
en ﬁrehjulet motorcykel. Disse
rappe køretøjer kan fragte dig
gennem de ﬂeste landskaber, og
den klarer snildt både sten, sand og
stigninger. Og så får du frisk luft og
vind i håret med i købet. Hør mere
hos din rejseleder.

15.
Opdag øen i lejet bil
Lej en bil og udforsk Samos i dit
helt eget tempo og ﬁnd dine egne
favoritsteder. Det er faktisk også
mest praktisk at have sit eget køretøj til rådighed, hvis du vil på opdagelse, da det offentlige
transport-netværk ikke er specielt
omfattende på øen. Apollo har
indgået en samarbejdsaftale med
biludlejningsﬁrmaet Aramis,
der er et datterselskab af det
internationale ﬁrma Sixt, så du kan
leje en fuldt forsikret bil inklusiv
service døgnet rundt. Vi hjælper dig
gerne med at få ordnet det
praktiske omkring biludlejningen.
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17.
Paintball med vennerne
Trænger du til lidt action, så kan vi
anbefale en tur på paintballbanen,
der ligger mellem Pythagorion og
Samos by. Her kan du skyde på
vennerne eller familien i et smukt
landskab og sætte lidt anderledes
kulør på ferien.
Der er åbent lørdag og søndag fra
11.00 til 17.00, men det er også
muligt at booke banen på andre
tidspunkter.
Tlf.: +30 694 484 2574.
www.samospaintball.com

18.

19.

I Samos by ligger Aroma, der tilbyder velværebehandlinger, så du
for alvor kan komme i den rette
afslappede feriestemning. Prøv for
eksempel en af de mange forskellige slags massager, en voksning
eller en spabehandling.
Tlf.: +30 227 302 4339.

20.
Nickys i Samos by tilbyder manicure, så du kan supplere den solbrune hud med ﬁnt ordnede negle.
Du kan også prøve en af de mange
negleudsmykninger. Bor du i Votsalakia skal du holde øje med
Mara. Hun tager rundt på
hotellerne og tilbyder gæsterne at
pleje og dekorere deres negle.
Nickys tlf.: +30 227 302 4010.
Mara tlf.: +30 69 78 89 55 90.

På hotel Doryssa Seaside Resort,
som ligger cirka 1,5 kilometer
udenfor Pythagorion, kan du
forkæle kroppen med en række
luksuriøse spabehandlinger. Du
kan også få piftet neglene op med
manicure og pedicure.
Tlf.: +30 227 308 8312.

21.
Sirena Residence & Spa er et nyt
hotel i Votsalakia, som du helt
sikkert skal besøge, hvis du vil
ferieforkæle kroppen med skønne
behandlinger for krop og sjæl i et
afslappende miljø.
Tlf.: +30 694 590 6324.
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22.
Hamam i Tyrkiet
Tager du på en dagstur til Tyrkiet, har
du chancen for at opleve et ægte tyrkisk
bad, eller hamam som det hedder på
tyrkisk. Her bliver du først renskuret fra
top til tå, hvorefter du får en gang oliemassage. Vi kan varmt anbefale en tur
i hamam, hvis du får tid til overs på din
tur til Tyrkiet.

23.
Fitness og spa i Potokaki
Samian Blue SPA er et ﬁnt lille spasted,
der ligger ned til stranden i Potokaki.
Her kan du træne et par timer i ﬁtnessrummet for derefter at slappe af i
jacuzzien eller det lille hyggelige
tyrkiske bad.
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MAD OG DRIKKE

24.

25.

Mystic Ocean

Strandnære Nostos

Mellem sandklitterne og Votsalakia ligger
restaurant Mystic Ocean – en sand perle,
hvor du spiser godt til både frokost og
aften. Slå dig ned i en liggestol med en is
og nyd den fantastiske udsigt over Kerkisbjerget til den ene side og Det Ægæiske
Hav på den anden side. På Mystic Ocean
ﬁndes også en pool, der passer til både
store og små, samt gratis trådløst
internet. Så spis en god frokost, nyd en
dejlig dag ved poolen og rund dagen af
med en farverig drink i solnedgangen.

Ud til vandet i Votsalakia ligger
restaurant Nostos, hvor Nicos og hans
personale serverer velkompo-nerede
menuer. Prøv for eksempel den delikate
auberginesalat eller husets specialitet,
lam. Du kan også sætte tænderne i den
traditionelle grillret, souvlaki, ligesom du
kan kaste dig over italienske retter.
Servicen er i top, så har du først besøgt
Nostos, vender du nok tilbage.
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27.
Lækker græsk dessert
Bougatsa er en græsk dessert
der stammer fra Serres på
fastlandet og serveres varm. Du
kan blandt andet købe den hos
bageren på hovedgaden i
Pythagorion, tættest på havnen.
Ejeren skærer den i skiver, drysser
vaniljesukker og kanel på og
pakker den ind. Smagen minder om
wienerbrød og vanille og smelter i
munden. Værd at prøve!

26.
Hyggelige Gregorys
Velkommen til den hyggelige
familierestaurant hvor mor står i
køkkenet, og tilbereder
traditionelle græske retter.
Tzatziki, oliven og lækkert brød er
bare en lile smagsprøve på, hvad
du kan se frem til her.
Restauranten ligger i Votsalakia.
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28.
Mad med kærlighed
Midt i Votsalakia og med en god
udsigt ligger restaurant Kleopatra.
Her fremstiller ejerinden græsk
husmandskost, som bliver lavet
med masser af kærlighed. Gå ikke
glip af husets specialitet, der er
zucchiniblomster og ris. Nogle
aftener kan du supplere middagen
med gæsk livemusik - og
havudsigten kan du nyde alle
dage.

29.

30.

Olie på brødet
Grækenland er berømt for sin
friskpressede olivenolie. Den bliver
brugt til stort set al madlavning, og
den bliver også brugt i stedet for
smør på brødet. Der venter dig en
smagfuld oplevelse, hvis du dypper
et stykke brød i olivenolie og
krydrer det med lidt salt og peber.

Café Orange
På hovedgaden i Pythagorion
ﬁnder du café Orange. Her samles
både turister og lokale og cafeen er
kendt for to ting: fantastisk kaffe
og vidunderlig italiensk is!

31.

32.
Heaven Bar

Friskpresset juice
Benyt lejligheden til at få fyldt
energidepoterne op, med frisk
appelsinjuice på din ferie. Den
forfriskende og kølende juice kan
købes på caféer og restauranter
over hele øen, herunder Café
Orange i Pythagorion og Coffee
Time i Samos By. Drik og nyd!

På Heaven Bar serverer ejerne
Stelios og George og deres personale farverige drinks og kolde øl i
hyggelige omgivelser. Et perfekt
sted til en god afslutning på dagen
eller indledningen på en glad
aften. Heaven Bar ligger på
hovedgaden i Votsalakia.

15

33.
Gode pizzaer
Efter næsten 30 år i branchen har
restaurant Di Napoli for længst
etableret sig som en favorit blandt
både lokale og turister i Samos by.
Costas og hans personale sørger for
hyggelige rammer, og vil gøre deres
bedste for, at du får en dejlig aften. Den
storslåede udsigt og de fantastiske
pizzaer sætter prikken over i’et.

34.
Smukke udsigter på Elia
På Elia i Pythagorions havn ﬁnder du
både græske og internationale retter
på menukortet sammen med et bredt
udvalg af gode vine. Derudover kan
restauranten også prale af en
forrygende udsigt over havnen og
havet.
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36.
God mad på Four
Seasons

35.
Aphrodite Garden
Restaurant Aphrodite ligger i en
gårdhave med frodige buske og
smukke appelsintræer. Denne lille
oase byder på en hyggelig atmosfære og udsøgt mad. Køkkenet
bestræber sig på at tilføre det
traditionelle græske køkken et
moderne strejf, og det lykkes i høj
grad. Maden er fantastisk: Lam,
oksekød, frisk ﬁsk eller meze –
valget er dit! Du ﬁnder Aphrodite
på gaden overfor havnen i
Pythagorion.

På restaurant Four Seasons tager
Stefanos og hans personale mod
dig med åbne arme. Nyd den gode
mad fra et varieret menukort,
mens du ser menneskene slentre
forbi på havnepromenaden i
Pythagorion. Restauranten er især
kendt for sine pizzaer, men der
ﬁndes også meget andet at vælge
mellem på menuen. Stemningen er
altid i top, så det er nemt at blive
hængende længere, end hvad man
lige havde tænkt sig.

37.
Italiensk på
Casa di Roma
Denne nyåbnede restaurant tilbyder italienske retter i stribevis,
som du kan indtage, mens du nyder
udsigten. Prøv for eksempel risotto
med svampe eller en gang stærkt
krydret pasta med kød. Casa di
Roma ligger ved siden af Nefeli bar,
som i øvrigt har samme ejere som
restauranten.

17

38.
Mammas opskrift
På restaurant Esperides i Pythagorion skeler de to brødre til mammas gamle opskrifter, når de tilbereder en lang række
traditionelle græske retter til deres
gæster. Restauranten er især kendt
for sine gode lammeretter, som
varmt kan anbefales. Traditionen
tro får du serveret et lille glas ouzo
som velkomstdrink.

39.
Smag en frappé
Efter nogle timers shopping i
Samos by er det nok tid til en
kaffepause. Her kan vi anbefale
kaffebaren Coffee Island, hvor du
kan vælge mellem en lang række
forskellige kaffedrikke, som du
enten kan nyde på stedet eller tage
med ned til havnepromenaden. Vil
du gøre som grækerne, så prøv en
frappé, som er iskold kaffe med
suk-ker, der bliver drukket med
suge-rør.
Adressen er: Lykourgou Logotheti
9, Samos by.
Tlf.: +30 227 302 3070.
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40.
Ses vi på taget?
Vil du opleve en cool og storbyagtig stemning a la New York,
London eller Barcelona i løbet af
din ferie, så kig forbi den trendy
Beyond Bar, som ligger i havnegaden i Pythagorion. Her er moderne og stilrent, og den nyopførte
tagterrasse egner sig perfekt til en
græsk sommernat.

SEVÆRDIGHEDER

41.

42.

Vinmuseet i Samos by

Det arkæologiske museum

Vil du vide mere om vinproduktionen på
Samos, skal du besøge vinmuseet i Samos
by. Her bliver du klogere på vinproduktionens historie, ligesom du får et indblik
i nutidens produktionsmetoder. Derudover kan du selvfølgelig også få lov til at
smage lidt på de lokale vine! Museet ligger
i begyndelsen af havnegaden, og det
koster to euro at komme ind.

Der venter faktisk to oplevelser i én,
hvis du besøger det arkæologiske
museum i Samos by. I den ene del af
museet kan du se en række velbevarede
levn fra den antikke by Ireon samt fra
Heratemplet i form af eksempelvis keramik, mønter og værktøj. I den anden del
ﬁnder du over 2000 gamle statuer – blandt
andet en smuk marmorstatue af
gudinden Hera og museets højdepunkt –
den antikke Kourosﬁgur tilegnet guden
Apollon. Museet ligger nær havnen i
Samos by, og det koster tre euro at
komme ind.

Der er åbent mandag-fredag 8.00-20.00 og
lørdag fra 9.00-18.30.
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44.
Pythagoraspladsen
Denne plads ved havnen i Samos
by er det naturlige samlingspunkt
for lokalbefolkningen. Den store
løvestatue på pladsen blev rejst i
1930 for at markere 100-året for
frigørelsen fra Tyrkiet.

45.
43.
Autentiske Ano Vathi
Vil du have en fornemmelse af,
hvordan det græske hverdagsliv
tager sig ud, skal du besøge Ano
Vathi. Byen byder på små
pittoreske gyder, klassiske græske
huse og en lille gammel kirke. Så
leder du efter fred og ro, er det et
godt sted at tage til. Ano Vathi
ligger på vejen mod Samos by, hvis
du kommer fra Pythagorion. Drej
til højre mod Vathi i rundkørslen og
følg den snoede vej ned til byen.
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Det byzantinske
museum
På det byzantinske museum i
Samos by kan du beundre en række
relikvier fra Samos’ forskellige
klostre. Du kan blandt andet se
ikoner fra 1200-tallet, dragter,
bøger og gamle køkkenredskaber i
guld og sølv. Entreen er 1,50 euro.
Åbent mandag-fredag 10.00 -14.00.
Tlf.: +30 227 308 7640.

47.
Metamorfosiskirken

46.
Folkloremuseum
Vil du have et bedre indblik i
Samosboernes liv, kan du besøge
Folkloremuseet ved hotel Doryssa.
Her kan du blandt andet se forskellige landbrugsredskaber, en gammel barbersalon, en smedje og
meget mere. Det meste stammer
fra tiden før 1940. Det koster tre
euro at komme ind.
Der er åbent torsdag og lørdag fra
10.00-13.00 og onsdag, fredag og
søndag fra 17.30-20.30.

Denne kirke fra 1831 ligger sammen med Lykourgos Logothetisborgen på Samos’ sydøstlige side.
Besøger du kirken, vil du måske
undre dig over, hvad det er, der
gemmer sig i boksene, som er udstyret med et fotograﬁ og et navn.
Svaret er menneskekranier! Ifølge
græsk tradition bliver gravene
gravet op efter 6-10 år, når
knoglerne er blevet hvide. For så
mener man, at den afdøde er blevet
renset for sine synder. Derefter
bliver kraniet placeret i kirken.

48.
Heratemplet
Heratemplet var et af antikkens
mest betydningsfulde templer, og
det er en af Samos’ største seværdigheder. Du kan se de ﬁne ruiner
i byen Ireon, der ligger vest for Pythagorion, cirka ti minutter fra lufthavnen. Templet, der blev opført
omkring år 500 før vor tidsregning,
bestod engang af 130 søjler, men
i dag står kun en enkelt tilbage.
Det koster tre euro at besøge ruinområdet.
Der er åbent tirsdag-søndag fra
8.30-20.00.
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50.
Timoiou Stavros
I Timiou Stavros klostret, som blev
bygget i 1500-tallet, bor der i dag
tre munke. Ved klostret ﬁnder du to
sagnomspundne kilder, som siges
at rense dig for dine synder, hvis du
vasker dig med vandet. Klostret ligger efter Chora på vejen fra Pythagorion, hvis du svinger op ad vejen
til højre efter Mavratsei. Der er
åbent fra 9.00 – 13.00 og igen fra
18.00 – 20.00. Lukket tirsdag.

49.
Zoodochos Pigi
Kunne du tænke dig at besøge et
kloster på Samos, så ﬁndes der
ﬂere alternativer. I Vlamariområdet ligger eksempelvis
Zoodochos Pigi klostret, der er
opført i 1800-tallet og bygget som
et kruciﬁks med detaljerede
dekorationer. Her kan du se
smukke ikoner, en fascinerende
prædikestol og en biskoptrone. Du
kan også bare slentre rundt og
nyde de skønne omgivelser. En taxa
hertil fra Samos by koster cirka 1015 euro.
Der er åbent fra 10.00-13.30 samt
18.00-20.00. Lukket fredag.
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51.
Megali Panagia
Samos største kloster, Megali
Panagia, blev bygget i 1500-tallet i
byzantinsk stil og er især kendt for
sine smukke vægmalerier og træikoner. Klostret har en spændende
historie. Det blev ifølge sagnet
grundlagt, da de to munke Nelios
og Dionysos fandt et træikon på
stedet, som de tog med sig. Morgenen efter var ikonet væk, og de
fandt det præcis det samme sted,
som de havde fundet det den første
dag. Derfor anså de stedet for helligt og lod klostret bygge her.
Klostret ligger mellem Myli og
Kourmaradei i den centrale del af
Samos. Der er åbent fra 10.00-13.30
samt 17.30-20.00. Lukket tirsdag.

52.

53.

Pythagoras’ grotte
Pythagoras’ grotte er stedet, hvor
matematikeren og ﬁlosoffen
Pythagoras uddannede sine elever
i 500-tallet. Grotten ligger på bjerget Kerkis vest for
Marathokambos. Vil du besøge
grotten skal du køre hertil i jeep og
gå de sidste meter. Den lidt
besværlige tur bliver heldigvis
belønnet med en storslået udsigt
over bjerglandskabet.

54.
Byen Manolates
Den lille smukke by Manolates er
et af de mest omtalte steder på
Samos. Bliv ikke overrasket, hvis
det føles som om, at tiden står
stille, for der er stort set ikke blevet
bygget her i 30 år, på nær
parkeringspladsen som blev en
nødvendighed som følge af byens
popularitet. Gå rundt i de
pittoreske gader og nyd
stemningen. Hvis du bliver sulten,
kan du slå dig ned på en af byens
hyggelige taverner.

De tre vandfald
Ved Potami ﬁnder du ikke færre
end tre vandfald. Efter at have parkeret bilen kan du begive dig af
sted til fods frem mod det første
vandfald. Herfra fører en sti videre
til det næste. Det sidste vandfald
er lidt mere krævende. Her skal du
klatre i lianer for at komme helt
frem, så det kræver en god fysik.
Husk kameraet!

55.
Nattergaledalen
Holder du af smuk natur, så er
Nattergaledalen en oplagt udﬂugtsdestination. Her ﬁnder du
skyggefulde steder under de store
træer, og du kan høre nattergalens
sang. Om foråret synger fuglene
hele dagen, mens den kun slår sine
smukke triller ved daggry resten af
året. Nattergaledalen ligger på
vejen op til Manolates.
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56.
Vandretur i bjergene
Ambelosbjerget er perfekt for dig, som
holder af at vandre. På toppen, der lig-ger
1140 meter over havet, venter der en
storartet udsigt over hele øen, ligesom her
ﬁndes en lille kirke, der bliver vedligeholdt af det lokale bjergfolk.

57.
Fæstningen Louloudas
På bjerget ovenover byen Vourliotes
ligger denne fæstning, der blev anvendt
som vagttårn i gamle og mere urolige
tider. Herfra havde man et godt overblik
over, hvilke skibe der nærmede sig øen. Vil
du opleve den imponerende udsigt, skal
du dog ud på en lille bjergvandring først.

58.
Den hemmelige grotte
På Samos er der en grotte, som ikke
mange kender til. Lej en jeep og kør mod
Votsalakia. Drej til venstre 300 meter efter
Balosskylten, og kør ned mod havet. Der,
mellem klipperne på venstre side, ﬁnder
du en ﬁn lille grotte. Du kan komme dertil
til fods eller ved at svømme ca. 40 meter
fra stranden.
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SHOPPING

59.

60.

Græsk keramik

Græsk kunst

Samos er lidt af et slaraffenland, når det
kommer til keramik, og mange steder
rundt omkring på øen kan du købe direkte
fra værkstederne. I den lille by Kumaradei
ligger Hydria – Pottery Art Raku Art, hvor
du kan se pottemagerne i arbejde. Finder
du noget, du kan lide, er priserne endda
overkommelige. Sørg for at ﬁnde ud af,
hvordan Pythagoras’ kop fungerer!

Inde i centrum af Pythagorion ligger
Kallisti Gallery, som byder på lidt af hvert
for dig, der går op i kunst og indretning.
Her har ejeren Yiannis samlet et stort
udvalg af græsk kunst – især malerier og
smykker. Kig ind, hvis du vil sikre dig et
originalt minde fra Samos, der er lidt ud
over det sædvanlige.

Adresse: Timos Hatgilagos, Kumaradei.
Tlf.: +30 227 304 1285.

Adresse: Pythagorion, overfor National
Bank.
Tlf.: +30 227 306 2155.
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61.
Shopping i Tyrkiet
En kort sejltur fra Samos ligger Tyrkiet og
kystbyen Kusadasi, som bugner af
shoppingmuligheder. I de livlige og
farverige basarer ﬁnder du alt mellem
himmel og jord, og du kan som regel
prutte priserne godt i bund. Her ﬁnder du
alt fra ting til boligen med orientalsk præg
til billige sager i skind og læder. Apollo
tilbyder ture til Tyrkiet, så hør mere hos
din rejseleder, hvis du er interesseret.

62.
Skandinavisk læsestof
Glemte du bogen derhjemme, eller har du
allerede tygget dig gennem den
medbragte ferielitteratur? På Presscenter i Pythagorion kan du forsyne dig
med skandinaviske bøger og aviser, hvis
du savner lidt læsestof eller en
nyhedsopdatering hjemmefra. Du kan
også ﬁnde engelske og skandinaviske
aviser og bøger hos Lexis Bookstore i
Kokkari.
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63.
Design dit eget smykke
På Cool Cat Jewelry vælger du selv
farver, former og materialer til dit helt
personlige smykke. Tag et billede med
eller beskriv, hvordan dit smykke skal se
ud, og så ska-ber personalet et unikt
smykke til dig. Cool Cat Jewelry har
butik både i Kokkari og Pythagorion.

64.
Naturlig skønhed
Hos Evergreen i Kokkari kan du købe
naturlige skønhedsprodukter og få
gode råd fra indehaveren Petya og
hendes per-sonale. Evergreen sælger alt
fra græsk olivenolie til kendte
økologiske mærker som Olivelia og BIOselect. Gå ikke glip af de aromatiske
olier, som du også kan an-vende som
parfume.

65.
Unikke smykker
I Lyhnos Handmade Jewels Workshop i
Kokkari ﬁnder du et stort udvalg af
smyk-ker skabt af lokale og græske
smykke-designere. Ejeren Soﬁa Pissiota
står selv bag en stor del af kollektionen,
og hendes stil kan beskrives som enkel,
moderne og innovativ.
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66.

67.

Unikke smykker
Hos Michalis Gold & Silver kan du
købe smykker i titan, der ofte er designet af ejeren Michalis selv. Du
kan også få lavet en mere personlig
ring, hvis du for eksempel skulle gå
med forlovelsestanker? Du ﬁnder
Michalis Gold & Silver i Pythagorion overfor apoteket.

68.
God souvenirbutik
Vil du have købt alle souvenirs og
gaver under ét og samme tag, så
skal du søge mod butikken
Carousel, der ligger ved kirken på
hovedgaden i Kokkari. Her kan du
købe lokalproduceret keramik,
håndlavede sølvsmykker, ﬁne olivensæber, lækre lædersandaler og
meget meget mere til fornuftige
priser.
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Dimitrios butik
I udkanten af Pythagorion holder
Dimitrios gang i sin fars gamle
turistbutik. Kig ind, hvis du vil
handle souvenirs eller bare lytte
lidt til Dimitrios' underholdende
historier om Grækenlands historie.

69.
Carrefour har alt
Et lille stykke udenfor Pythagorion
ﬁnder du den perfekte løsning, hvis
du har planer om at holde picnic
på stranden eller en grillfest om
aftenen. I supermarkedet Carrefour, der ligger på hovedvejen nær
hotel Samos Sun, kan du nemlig
forsyne sig med et stort udvalg af
græske fødevarer, frugt, grønt og
frisk, græsk brød.

70.
Trendigt og unikt
Modebutikken Faltso i Samos by
sælger græsk design til rimelige
priser. Her ﬁnder du meget spændende modetøj, som du med garanti ikke kan købe derhjemme. Det er
en fornøjelse at bruge tid på at
kigge i butikken, og du ﬁnder helt
sikkert dine egne favoritter, uanset
om din stil er til klassisk og stilrent
eller trendy og cool.

72.
Mekka af mode

71.
Shopping i Karlovassi

I butikken Artisti på gaden Kirilou i
Samos by ﬁnder du et stort udvalg
af modevarer som tøj, sko, smykker
og accessories fra både kendte og
ukendte designere. Et sandt
mekka, hvis du interesserer dig for
mode.

Skulle det regne en dag eller trænger du bare til et afbræk fra stranden, så lej en bil og kør til Karlovasi.
Havnebyen er Samos’ næststørste
by, og den rummer en masse charmerende butikker, der alle ligger
side om side i den lille bymidte.
Udover butikker byder byen blandt
andet på et hyggeligt torv, en ﬁn
gammel kirke, øens universitet
samt en række smukke historiske
bygninger. Perfekt til en dagsudﬂugt.
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73.

74.

Økobutik
Midt i byen Votsalakia ligger den
nyåbnede butik, Manitapi.
Butikken sælger økologisk fremstillede produkter, og du kan købe
varer som sko, tasker og tøj til gode
priser. Gå i øvrigt ikke glip af de
smukke træsmykker og de græsk
producerede sandaler af mærket
Kokka.

75.
Nybagt
Godt skjult i den lille gyde
Lykourgou Logotheti i Samos by
ﬁnder du Bakery & Candy Shop.
Dette bageri skaber fantastisk
velsmagende friskbagt bagværk,
ligesom du kan forsyne dig med
diverse græske godbidder samt is
og slik. Et paradis for den søde
tand!

En ren bisag
En af øens specialiteter er honning,
og du kan købe en krukke af det
søde stads i de ﬂeste butikker. Hos
Costas Honeyshop, som ligger
smukt placeret ved Karvounibjerget efter Pirgos, kan du se,
hvordan honningen bliver fremstillet og blive klogere på honningproduktionen, ligesom du naturligvis kan handle i butikken. Absolut
et besøg værd!

76.
Souvenirs med hjem
Ved hotel Mando i Votsalakia
ligger den velassorterede
souvenirbutik Mando. Her ﬁnder
du alt, hvad du skal bruge til at
forsyne dig og familien derhjemme
med ferieminder fra Samos.
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Køb en lykkeamulet
med hjem som souvenir.

”Like” os på Facebook – Apollo Danmark.
Her får du tips, inspiration og masser af gode
tilbud. Deltag i konkurrencer, og del dine egne
erfaringer og tips fra vores skønne rejsemål.
Du kan også rejse jorden rundt med os på
Instagram. Her får du vores bedste tips,
samt du kan dele dine egne med os.
Spørg din rejseleder, hvordan du gør.
http://instagram.com/apollodanmark
Velkommen til Apollo.

