Velkommen til

Samos

Endelig ferie!
Hjertelig velkommen til Samos. Vi ønsker deg en fin ferie full av nye
opplevelser!

Star Tours service
Ring eller send sms/mail til Star Tours guider
Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe er vi her for deg. Du kan ringe
servicetelefonen mellom kl. 8–20. Dersom noen akutt inntreffer om natten
kan du ringe samme nummer.

I denne brosjyren har vi samlet informasjon som vi håper du kan ha nytte av
i ferien.

Vi svarer på sms innen en time alle dager kl. 8–20. Du sender sms til
nummeret du fikk velkomst-sms fra. Du kan også sende mail til
samme adresse som før avreise.

Vi forteller om utfluktene våre og gir deg tips til steder å besøke på egen
hånd. Du kan også lese om den lokale matkulturen, restauranter og
shopping. Lengst bak i brosjyren finner du viktig informasjon om hva du skal
gjøre hvis noe uforutsett skulle skje. Du finner også informasjon om vårt
aktive miljøarbeid og sosiale ansvar.

Møt guidene
I hotellpermen vår finner du informasjon om når vi kommer til ditt, eller et
nærliggende hotell. Hotellpermen inneholder også informasjon om våre
utflukter og hjemreisetider.

Uansett hvordan du velger å tilbringe dine feriedager kan du alltid kontakte
oss. Vi er her for å hjelpe deg med alt fra å bestille utflukter til å tipse om de
beste strendene. Les mer om servicen vår nedenfor.
God ferie!
Informasjonen er innhentet i mars 2013. Vi tar forbehold om eventuelle
endringer.
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Opplevelser på egen hånd
Vil du oppleve mer av reisemålet? Her tipser vi om ulike aktiviteter og
steder du kan besøke på egen hånd. Kontakt oss hvis du vil vite mer om
åpningstider, veibeskrivelse eller noe annet.
Vi ønsker deg en trivelig oppdagelsesferd!
Vathi (Samos by)
Øyas hovedstad ligger på det nordøstre Samos. Av øyas 30 000
innbyggere bor cirka 12 000 her. Navnet Vathi (som betyr dyp)
kjennetegner de eldre bydelene, og fra havnen drar både små og store
båter til andre greske øyer, Athen og Tyrkia.
Byen innbyr til shopping i de moderne greske kvartalene, en tur gjennom de
gamle bydelene eller kanskje et besøk på Det arkeologiske museet (les om
”Museer og arkeologiske plasser”). Det finnes mange restauranter, kaféer,
barer og utesteder.
Pythagoras plass er det sentrale midtpunkt for byens forretningsliv. Midt på
torget står en løvestatue som symboliserer øyboernes tapperhet og
offervilje for moderlandet. Vathi, som tidligere het Samos by, er sentrum for
handel og administrasjon av Samos kommune der også øyene Fourni og
Ikaría inngår.
Karlovassi
Samos nest største by Karlovassi, med hus i nyklassisk stil, ligger i en dal
mellom Kerkisfjellet i vest og Karvounifjellet i øst.
Byen har cirka 6000 innbyggere og er en livlig handelsby der folk fra hele
øya kommer for å handle. Byen består av flere deler: Paleo (Gamle)
Karlovasi, de gamle bydelene der toppen krones av den lille hvite kirken
Agia Triada med et blått kors på taket som kan ses på kveldstid. Limani
(havnen) med båter til bl.a. Ikaría, Fourni og Pireus.
I Meseo (Mellom) Karlovasi finnes der hoteller og bak dem bor også store
deler av lokalbefolkningen. Meseo Karlovasi preges av en eldre
bebyggelse.
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Neo (Nye) Karlovasi er sentrum i området. Her finner du de fleste
butikkene, apotek, banker, internettkaféer, et legemottak, restauranter,
kaféer og barer. Lokalbussene går fra det store torget midt i byen. Fra
Karlovassi kan du komme til de små fjellandsbyene som vi beskriver
nedenfor. I området finnes det også flere bra vandringsstier.
Pythagorion
Pythagorion, på sørkysten nær flyplassen, er et etablert turiststed som
består av mange hoteller, restauranter og barer. Det går båter til andre
nærliggende greske øyer og til Tyrkia fra havnen. Stedet er oppkalt etter
den berømte matematikeren Pythagoras som ble født her i år 580 f. Kr, og
det bor cirka 1500 personer her.
Like utenfor byen ligger det utgravninger av et romersk bad. For ikke så
veldig lenge siden var Pythagorion en liten fiskerby og de gamle husene,
rullesteinsgatene med blomstrende nerium og hibiskus minner oss om den
tiden. Havnen ligger sentralt i byen, og her samles grekere og turister på
restauranter, kaféer og barer.
Kokkari
Kokkari på nordkysten består for en stor del av hoteller, restauranter og
barer. Byen var opprinnelig en fiskerlandsby, men er i dag et etablert
turiststed med cirka 800 innbyggere. Selv om det er mange turister her på
sommeren har byen bevart mye av sin tidligere atmosfære. Smale gater,
små tavernaer og butikker bidrar til den avslappede stemningen. Herfra kan
du gå opp til byene Vourliotes og Manolates.
Votsalakia
Ved foten av Kerkisfjellet ligger byen Marathokambos og hvis du fortsetter
veien ned til kysten finner du området Votsalakia som kjennetegnes av den
lange stranden med små runde steiner. Navnet kommer av Votsala som
betyr "små runde steiner". Det er også fint å gå på tur i de fantastiske
omgivelsene.
Fjellandsbyer
På sidene av det mektige og vakre Kerkisfjellet ligger mange små fjellbyer.
De fleste er helt upåvirket av turismen og nå er det nesten bare de eldre
generasjonene som bor der. Det finnes en kirke i nesten hver by og ofte en
eller flere tavernaer eller kaféer. Her snakkes det nesten ikke engelsk i det
hele tatt, så hvis du kan si et par høflighetsfraser på gresk blir det helt
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sikkert satt stor pris på.
Veiene er smale og det gjelder å holde utkikk så du ikke kjører for langt og
ikke får snudd bilen. Mange byer er nok ganske like i våre øyne, men hver
by har unike egenskaper og sjarm.
Rett ovenfor Karlovasi og Potamiområdet ligger Lekka, dit du både kan
kjøre bil og vandre. Her finnes en koselig taverna like ved veien med fin
utsikt over dalen. Fra Potami kan du også vandre opp til Lekka via Tsourlei
der det bare bor et par familier. Rett ovenfor Karlovasi og Potami-området
ligger Lekka, dit du både kan bil og gå. Her er en koselig taverna rett ved
veien med fin utsikt over dalen. Fra Potami kan du også vandre opp til
Lekka via Tsourlei der kun et fåtall familier bor.
Hvis du vil se hvordan man vasket klærne sine før i tiden kan du reise til
Kastaniá. Her har man bygget et vaskeanlegg rundt en kilde. Hver kvinne
hadde sin egen plass med et vaskebrett i stein og sin egen ”balje” der de
skylte klærne. Vannet blir deretter brukt til å vanne avlingene i byen.
For å komme til Plátanos må du kjøre store deler av reisen på svingete
serpentinveier som synes tydelig på kartet over Samos. På torget i byen
møtes flere veier og der ligger også de fleste tavernaene. Rundt byen
finnes store områder med vinavlinger.
I Spatharéi har du en fantastisk utsikt over Samos sørlige kyst og mot øya
Samiopoula (Lille Samos). På Samoipoula bor bare en familie og det finnes
kun en taverna.
Byen Chora består av flere tavernaer, bolighus og en skole og når du kjører
gjennom byen forstår du at du nærmer deg et større sted, nemlig
Pythagorion. Cirka fire kilometer nord for Chora ligger Mytilinoi. I utkanten
av byen ligger det Paleontologiske museet som blant annet rommer flere
millioner år gamle fossiler av dyr. Et av museets avdelinger er innredet som
et folkloremuseum.
Sørvest for Chora ligger den lille fiskerbyen Ireon, med små tavernaer
beliggende direkte på stranden. Her har du en fin utsikt mot Pythagorion og
Tyrkias høye fjell. En knapp kilometer herfra ligger gudinnen Heras fordums
tempel.
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Hvis du kjører fra Karlóvasi, enten via Kouméika eller Marathókambos
kommer du ned til Votsalákia, den søvnige og avslappende feriebyen på
sørkysten. På veien dit ser du kysten, den kuperte fjellsiden samt øyene
Fourni og Ikaría, og ved klart vær Patmos. Om vinteren bor de greske
innbyggerne i Marathókambos, men i april og mai flytter de ned til huset sitt
ved havet.
Veien vestover fra Votsalakia fører deg langs den sørlige delen av
Kerkisfjellets fot og til Kallithéa og Drakéi. Her finnes det ytterligere områder
med storslagen natur, men med et litt mer karrig landskap. I Drakéi har
befolkningen minsket markant, men det finnes muligheter til å spise eller ta
seg en frappé (iskaffe) og prate med noen av restauranteierne.
Der finnes det også en skole med 5–10 skolebarn. Fra Drakéi kan du
vandre ned til den fine stranden Megalo Seitani, og hvis du vil kan du gå
hele veien ned til Karlovasi via Potamistranden.
Høyt oppe i fjellene på nordsiden av øya, i vakre omgivelser, ligger det to
små byer – Manolátes og Vourliótes. Her finner du den typiske greske
bebyggelsen med små hus og smale smug. Både i utkanten av byen og ved
torget i Manolates ligger det flere trivelige tavernaer. Hit opp går det
vandrestier fra Kokkari. Fra Manolates har du utsikt over kysten mot Tyrkia.
Vourliótes har samme koselige atmosfære og vakre beliggenhet som
naboen.
Like før avkjørselen til Karlóvasi kan du svinge opp til Ydróussa. Her holdes
en av sommerens mange greske festivaler på torget i sentrum. Under
festivalen spiser, drikker og danser mange mennesker i den lille byen.
Ydroussa ligger nesten midt i det store vindistriktet, sørøst for Karlóvasi. I
området høstes vindruene i august og september for å selges til
vinfabrikken i byen.
Lokalbussen går sjelden forbi disse småbyene så det er bedre å leie en bil
for å komme seg dit.
Potami Beach & vannfallene
Cirka 3–4 km vest for Karlovasi (bortenfor havnen) ligger Potami Beach, en
rullesteinsstrand med en meget vakker beliggenhet. Fra veien, rett etter
Sunset Taverna og Café del Mundo, går det en gangsti opp til vannfallene
som er en av de større attraksjonene i dette område. Et skilt viser veien og
det går bare å komme seg dit til fots.
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Etter cirka 20 minutters vandring fra hovedveien kommer du til en stor
klippe og da er det på tide å skifte til badetøy. For å kunne se vannfallene,
som er relativt små, må du svømme et stykke i kildevannet som selv på
sommeren kan være ganske kaldt og friskt! Det er lurt å ha med seg gode
sko og badetøy.
Evangelistriaklosteret & Pythagoras grotte
Disse utfluktsmålene når du fra Votsalakia eller Marathokambos. Starter du
i Votsalakia kan du kjøre et stykke med jeep, men resten av veien må du
gå. Den er godt skiltet og etter en stund deler veien seg.
I klosteret, som ligger på cirka 700 meters høyde, bodde det for noen år
siden to utrolig gjestfrie nonner. De bød på kaffe eller noe annet å drikke.
De bodde der året rundt og gikk bare ned til Votsalakia i absolutte
nødstilfeller. Kirken i klostret er cirka 1000 år gammel og meget vakker.
Pythagoras grotte ligger litt lengre ned og et stykke lengre øst for
Evagelistriaklostret. Her får du se hvordan den store filosofen og
matematikeren Pythagoras levde i den tiden han gjemte seg for den
regjerende tyrannen Polykrates. Vær oppmerksom på at disse
vandringsturene krever meget god fysisk form og bra fottøy. Du må klatre
den siste biten opp til grotten.
Nattergaldalen
En koselig oase på nordsiden av Samos der nattergalen sies å synge tidlig
om morgenen. Ikke bare nattergalen, men også andre småfugler trives her.
Kjør langs kysten i nord og sving av mot Manolates. I Nattergaldalen finnes
det en liten kafeteria.
Museer og arkeologiske steder
I Samos by finner du det arkeologiske museet med mange funn fra
utgravningene ved Heratempelet som ble bygd cirka 570 f. Kr. til Zeus
hustru Heras ære. Museet er åpent tirsdag–søndag kl 08.30–14.30.
Inngangsavgift er ca. 3 euro. Selve tempelet ligger ved fiskerbyen Ireon,
cirka 7 km vest for Pythagorion. Til tross for at bare en av tempelsøylene
gjenstår i dag, er stedet meget godt besøkt. Inngangsavgift til Heratempelet
er ca. 3 euro og åpningstidene er tirsdag–søndag kl 08.30–15.00.
Efpalinostunnelen i nærheten av Pythagorion er drøyt 1 km lang og ble
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bygd cirka 500 f. Kr for å forbedre vanntilførselen til byen og som fluktvei.
Man kan ikke gå gjennom hele tunnelen, bare et stykke helt i begynnelsen.
Inngangsavgift er ca. 4 euro. I Pythagorion finnes det også flere
utgravninger og arkeologiske steder da dette var den mest utviklede byen
på øya og fungerte som øyas hovedstad på 500-tallet f.Kr.
I Karlovasi ligger det et etnologiskt (folke-) museum som forteller om
Karlovasis historie og som viser hvordan folk levde i Karlovasi for omtrent
hundre år siden. Her finner man klær og fotografier. Museet har åpent
mandag–lørdag kl 09.00–14.00 i høysesongen.
Det kan være bra å vite at alle museer og arkeologiske steder er stengt
mandager. Åpningstidene øvrige dager varierer, men det er alltid åpent om
formiddagen.
Samos vinfabrikker
På Samos finnes det to vinfabrikker, den ene ligger i Karlovasi og den
andre i Samos by. Samos var tidligere kjent for sine søte dessertviner, men
industrien har utviklet seg sammen med sortimentet. Rødvin er ikke så
vanlig, og det tilbys oftest hvitvin, musserende vin og rosevin. Det mest
kjente navnet er Samena Golden, en hvit, halvtørr til tørr vin som skal nytes
avkjølt. Vindruene høstes i august og september og på denne tiden settes
vinproduksjonen i gang. Jordbrukerne kommer med lastebiler til fabrikken
og stiller seg i kø for å veie druene sine og få betaling. Butikken på
vinfabrikken i Karlovassi er åpen mandag-lørdag kl 08.00-14.00.
En del av vinfabrikkene i Samos by er bygget om til museum. Der kan man
se verktøy som har blitt benyttet opp gjennom årene for å produsere vin på
Samos. Man får også prøvesmake vinene som lages på øya. Åpningstidene
varierer, kontakt reiselederne for ytterligere informasjon.
Utflukter på egen hånd – Patmos
Monastery of St John
St Johns kloster troner som en krone på fjellet og minner om en bysantinsk
borg. Klosteret ligger ovenfor byen Chora og ble grunnlagt av Christodoulos
den velsignede, som fikk hele øya i gave av den bysantinske keiseren
Alexios I den "Comnenus". Her ligger det også et museum med bysantinsk
kunst, gylne drakter og en stor samling ikoner.
Chora
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Byen Chora er i seg selv verdt et besøk, men den største severdigheten er
St Johns kloster. Her finner du unike, bysantinske hus som anses å være
de mest solide bygningene i Egeerhavet. I Chora har de beholdt
byplanløsningen fra middelalderen og det finnes både tavernaer, kaféer og
turistbutikker.
Cave of the Apocalypse
Denne hellige grotten ligger på vei opp til St Johns kloster. Det sies at da St
John ble sendt til øya i eksil bodde han her i to år. Her skal han ha hørt
Guds stemme og skrevet verket Johannes apokalypse, den siste boken i
bibelen og kanskje mer kjent som Åpenbaringen.
Mansion Simantiri
Mansion Simantiri er en gammel herregård som ble oppført av håndverkere
fra Smyrna i 1625. I dag er herregården et folkloremuseum med møbler,
malerier og familieklenodier fra 1700-tallet, det meste fra Odessa.
Kambos
Kambos er en trivelig bykjerne, også kalt øvre Kambos, med et lite torg
med tavernaer og kaféer og en kirke samt en nedre del med en populær
strand.
Grikos
Grikos er et populært sommersted med øyas kanskje vakreste badebukt.
Her finnes det tavernaer, kaféer og leiligheter men kanskje viktigst av alt, en
sandstrand. Stranden er den lengste på øya og har naturlig skygge fra trær
og klart vann.
Skala
Når du kommer til Patmos ankommer du Skala. Her finnes det banker,
restauranter, postkontorer, kaféer og turistbutikker.
Utflukter på egen hånd – Ikaria
Vandring
Ikaria har fine vandringsstier som passer for alle aldre. Flere av de gamle
veiene "monopatia" som før ble brukt til å ta seg mellom byene eksisterer
fortsatt og brukes som vandringsstier av turister som vil oppleve naturen på
nært hold.
Varme kilder
Therma er et kursted med radioaktivt varme mineralkilder og historiske
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tekster viser at man har badet her siden 400 år f.Kr. Kildene er unike for sin
varierende temperatur og radioaktivitet og det sies at de hjelper både mot
reumatisme og verk. Mange grekere reiser fra fastlandet for å bade her og
om sommeren kan det derfor være ganske folksomt.
Arkeologiske steder
Ikarias arkeologiske steder dekker de klassiske, hellenistiske, romerske og
bysantinske periodene og er stort sett gratis for alle. Nedenfor følger et
utvalg av interessante steder å besøke.
Artemis tempel "Tavropolio"
Artemis tempel ble bygget 600 år f.Kr. for å hedre gudinnen Artemis som
beskyttet sjømenn, jegere og ville dyr. Piren nedenfor tempelet var en viktig
mellomstasjon for reiser videre til Lille-Asia. I dag gjenstår kun deler av
gulvet og søyler fra det antikke tempelet. Stranden her er fin til både bading
og snorkling.
Odeon
Det bysantinske Odeon ligger ved byen Kampos nord på øya. Odeon ligger
på det gamle steder for "Oenoe", kjent for å være et av de mest fruktbare
stedene på øye. Oenoe var en blomstrende by, kjent i hele den antikke
verden for sine vinavlinger. Odeon betyr "det lille teateret" og ble bygget ca.
100 år e.Kr. Ruinene viser at Odean har samme konstruksjon som
romerske teatre og er inndelt i tre seksjoner.
Drakano festningen
Har er et av de best bevarte eksemplene på atenske militære vakttårn fra
den hellenistiske perioden. Drakano og festningene her ble bygget under
Alexander den Stores tid på 300-tallet f.Kr. Tårnet var utsiktspunkt for
båttrafikken i Egeerhavet mellom Ikaria og Samos. Du kommer deg til
Drakano via en grusvei fra kystbyen Faros, det tar ca. 15 minutter å gå.
Kollektivtrafikk
På Ikaria kan du reise rundt med buss, taxi, båt eller leiebil. Om sommeren
går det busser til hovedstaden på øy, Agios Kirikos, fra Therma, Faros,
Evdilos og Armenistis.
Du kan også ta taxi, men det er ganske dyrt. Det beste er å leie en bil eller
jeep. Det finnes bensinstasjoner i Agios Kirikos, Xilosirti, Ploumari, Miliopo,
Evdilos, Karavostamo, Kosikia, Avlaki Agios Dimitrios og Christos Raches.
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Sol og bad
Psili Amos (østre & vestre)
Den østre Psili Amos er en sandstrand ca. 7 km sør for Vathi. Her finnes
det solsenger og noen små tavernaer nær stranden. Vannet er grunt og du
må gå langt ut før det blir dypt. Den vestre Psili Amos ligger utenfor
Votsalakia og består av sand og småstein. Her finnes det også solsenger
og noen tavernaer i nærheten.
Seitani (Megalo & Mikro)
Megal og Mikro Seitani ligger på Samos nordvest kyst. Det er kun mulig å
komme seg hit til fots. Megalo består av sand og småstein, mens Mikro er
en mindre strand med småstein. Strendene ligger utenfor allfarvei, og det
finnes ingen butikker eller restauranter i nærheten.
Lemonakia, Tsambou & Tsamadou
Tre strender like utenfor Kokkari på den nordøstre siden. De ligger i bukter
og er relativt beskyttet mot bølger og vind. Strendene består av sand og
småstein, det finnes solsenger og parasoller. Tavernaer i nærheten. En
atskilt del av Tsamadou er nudiststrand.

Matkultur på Samos
Som du sikkert vet spiser grekerne ofte dagens hovedmåltid sent om
kvelden med familien eller i gode venners lag. De har heller ikke samme
lunsjkultur som oss skandinaver. Dette forklarer hvorfor det iblant er tomt på
restaurantene om dagen og at det er stengt når vi har vår ”normale” lunsjtid.
I høysesongen er imidlertid de fleste restaurantene åpne hele dagen, men
våkner først ordentlig til liv om kvelden.
Greske favoritter
På Samos har du virkelig mulighet til å smake på det greske kjøkkenet:
dolmades, fylt paprika og tomat, saganaki (fritert gresk ost), tzatziki,
zucchini fylt med ris og naturligvis de berømte Samosvinene.
Det ligger mange restauranter og lokale tavernaer rundt selve sentrum og
rundt havnen på respektive reisemål. Vi kan også varmt anbefale at du
besøker noen av øyas små byer med genuine tavernaer og lokale
restauranter med god mat til gode priser. Det tas generelt en kuvertavgift,
og før maten blir det ofte satt frem brød. Du betaler automatisk for brødet
hvis du ikke takker nei.
Agios Konstantinos
I Agios Konstantinos ligger det flere gode tavernaer langs stranda. Denne
lille fiskerlandsbyen har bevart sjarmen og er vel verdt et besøk.
Manolates & Vourliotes
Besøk gjerne fjellandsbyene Manolates og Vourliotes, to av de større
vinproduserende byene på øya. I byene finnes det flere små tavernaer der
du kan utforske det greske kjøkkenets spesialiteter.
Platanos
I Platanos er bytorget det selvfølgelige midtpunktet ettersom flere av byens
tavernaer er samlet her. Her arrangeres også en av de største greske
folkefestivalene om sommeren.
Karlovassi, Kokkari, Pythagorion & Votsalakia
I både Kokari og Pythagorion finner du de fleste restaurantene rundt
havneområdet. I Votsalakia er stort sett hele strandveien omringet av
tavernaer. Det er et stort barutvalg og mange musikkaféer på øya. De fleste
ligger langs havnepromenadene i byene.
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Restauranter
God mat og nye restaurantopplevelser er noe som hører ferien til. Her kan
du lese mer om restauranter på reisemålet. God appetitt!

Populær restaurant i sentrum av Pythagorion. Gresk atmosfære og variert
meny med mange greske spesialiteter.
Polykrates
En enkel taverna med greske retter, på havnepromenaden. Relativt billig.

Kokkari

Symposium
En populær restaurant ved siden av bakeren på Metaxatorget .

Kariatida
En koselig restaurant i havnen i Kokari. Her kan man få et bord helt ved
vannkanten. Eieren byr på forskjellige spesialiteter.

Four Seasons
God mat til bra priser. Hyggelig personale og fin beliggenhet.
Platanos

Kokoras
Tradisjonell gresk taverna på havnepromenaden i Kokari. Bra
fiskerestaurant.

Taverna Leon
En familiedrevet restaurant midt i fjellandsbyen Platanos. Det serveres
typiske greske retter og er et trivelig sted for lunsj hvis du er ute å kjører.
Hyggelig atmosfære.
Votsalakia

Piccolo Porto
Italiensk restaurant i Kokkaris havn. Hjemmelaget pasta og steinovnsbakt
pizza.
Poseidon
Ligger nede i havnen. Har spesialisert seg på fisk og havets delikatesser.
Inne i restauranten har eieren samlet antikviteter fra eldre
Samos-generasjoner.
Pythagorion
Afrodite
En av Pythagorions mest kjente restauranter. God mat, en varierende
meny, god service, men fremfor alt en trivelig atmosfære. Middels dyr.
Apollonía
Trivelig lunsjrestaurant i Pythagorions havn. Meny med både internasjonale
og tradisjonelle greske retter.

Cleopatra
Stor meny med kjøtt, fisk, skalldyr og internasjonale retter laget etter gramle
tradisjonelle oppskrifter. Grønnsaker fra hagen og lokalprodusert olivenolje.
El Graco
Ligger ovenfor Veronica/Villa Angela og serveres gresk mat til gode priser.
Gracory Restaurant
Serverer retter fra Samos, men også tradisjonell gresk og internasjonale
matretter. Her finnes det noe for alle!
Votsalakia Taverna
Den eldste tavernaen i byen med en vakker beliggenhet og fin havutsikt,
midt i sentrum av Votsalakia. Fisk, skalldyr og internasjonal meny.

Casa di Roma
Ligger i Pythagorions havn. Middelhavsinspirert kjøkken med variert meny,
spesialitetene er pasta og pizza. Utmerket beliggenhet og vennlig
atmosfære.
Elia
En trivelig og populær restaurant som ligger på havnepromenaden, rett før
Phytagoras-statuen.
Irodion
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Shopping

kan du bli bøtelagt av skattemyndighetene ved en kontroll.

Det finnes shoppingmuligheter på alle turiststedene langs kysten. Her kan
du blant annet kjøpe suvenirer, men også håndverk som er laget på øya.
Sko, klær, tøy og annet finner du først og fremst i Samos by/Vathi. De beste
shoppinggatene er parallellgatene til stranden. I øyas nest største by
Karlovasi på nordkysten finnes også mange butikker – de fleste ligger på
torget og på gatene omkring i Nye Karlovassi.
I Pythagorion finnes de beste shoppingmulighetene i hovedgaten, som
blant annet har et par meget eksklusive klesbutikker og mange
juvelbutikker.
Krydder, vin og keramikk
Samos er kjent for gode krydderurter, velsmakende honning og utmerket
lokal vin. Den søte Samosvinen som kalles Nektar eller Doux er den mest
karakteristiske av disse. Krydderurter og honning kan kjøpes direkte på
gårdene langs veiene rundt på øya. Det finnes også mange
keramikkverksteder der du kan kjøpe vaser, kanner, fat, krukker og
lignende.
Ekte gresk olivenolje
I supermarkeder finner du både olivenolje og oliven. Den beste olivenoljen
kalles Extra Fine Virginoil. Det finnes både svarte og grønne olivener og du
kan ofte prøvesmake ettersom de selges i løsvekt.
Smykker
Smykkebutikkene har et meget stort utvalg av både gull, sølv og edelstener.
En populær suvenir er delfinsmykker som er et symbol for Hellas.
Åpningstider
Åpningstidene i butikken kan variere avhengig av hvilken dag det er. Noen
dager er det åpent fra morgen til ettermiddag, andre dager er det åpent
morgen og kveld med siestastengt midt på dagen. Banker og noen butikker
er stengt på søndager.
Spar på kvitteringen!
Ifølge gresk lov skal du alltid be om og beholde kvitteringer fra butikker,
supermarkeder, restauranter, barer el.l.. Hvis du ikke har gyldig kvittering
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Bærekraftig turisme
Med "bærekraftig turisme" mener vi en turisme der både du som kunde og
vi som arrangør tar langsiktig ansvar for reisemålets miljø, kultur, dyr og
lokalbefolkning.
Star Tour har et ansvar for de lokale miljøene der selskapet driver
virksomhet, og må forsikre seg om at virksomheten har minst mulig negativ
påvirkning på miljøet, både på kort og på lang sikt.
Vårt sosiale ansvar
Star Tour følger alltid de beslutninger som våre politikere, myndigheter og
UD beslutter. Samtidig er det den reisendes ansvar å ta stilling til hvor man
vil reise og hvordan.
Star Tour støtter den internasjonale konvensjonen om
menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, ILO
menneskerettighetssystem, RIO-deklarasjonen om miljø- og utvikling og
FNs konvensjon mot korrupsjon. Det vil vi også at våre hoteller skal gjøre.
Alle hoteller må undertegne en kontrakt som støtter dette samtidig som de
arbeider miljøvennlig.
Star Tour bruker først og fremst lokaleide hoteller og tilbyr ulike boformer alt fra leiligheter uten måltider til all inclusive. Samtidig er det viktig at
hotellenes virksomhet kontrolleres daglig. Derfor samarbeider vi med
Travelife som følger opp hotellenes miljøarbeid og sosiale engasjement.
Skulle du mistenke noen for misforhold på et hotell vil vi at du kontakter oss
så vi kan utrede saken.
Star Tour-gruppen var den første charterarrangøren til å inngå et samarbeid
med EPCAT for å kunne arbeide aktivt mot seksuell utnyttelse av barn.
Mistenker du at barn utnyttes seksuelt skal du gjøre følgende:
- Reager omgående. Konfronter vedkommende. (Vis at du er oppmerksom
på hendelsen)
- Meld fra om mistanke til det lokale politiet. Telefonnummer finner du i
denne brosjyren.
- Kontakt Star Tours personale. De hjelper deg å melde fra til nordiske
myndigheter, dersom nordiske kunder er innblandet.
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Miljøvennlig ferie
Det er ingen hemmelighet at reiser forårsaker utslipp, forbruker energi og
generer avfall. Det kan minskes gjennom vårt og ditt engasjement. Star
Tours charterflyselskap TUIfly Nordic og alle Blue Village er miljøsertifisert i
følge ISO 14001.
Miljøkompenser eller gi et miljøbidrag
Miljøkompenser gjerne din flyreiser, eller gi et miljøbidrag. På vår
hjemmeside forteller vi hvordan du kan gjøre det.
Noen enkle tips før reisen
1. Kulturen og miljøet det mest verdifulle lokalbefolkningen har å dele med
deg. Handel med, eller suvenirer fra utrydningstruede dyr og planter, samt
ulovlige antikviteter er straffbart. Forbudet gjelder både selgere og kjøpere
og omfatter produkter som er laget av blant annet korall, slangeskinn,
krokodiller, skilpadder, ville orkidéer og kaktuser.
2. Ta hensyn til lokal skikk og bruk. Vær nysgjerrig – og ta det ikke som en
selvfølge at du oppfører deg "som vi gjør hjemme". Vær ydmyk og vis
respekt i ditt valg av klær. Benytt gjerne en lokal guide.
3. Ta deg god tid. Høflighet og tålmodighet åpner ofte døren til positive
opplevelser og vennskap. I mange kulturer anses hastverk som dårlig
maner.
4. Vis respekt. Spør om lov før du tar bilder. Unngå å vise eller
fremprovosere sinne. I de fleste kulturer mister man ansikt hvis man ikke
klarer å beherske seg.
5. I en god handel er begge parter fornøyd. Bruk humor og vær tålmodig.
Utnytt ikke motpartens fattigdom.
6. Gi ikke penger til tiggende barn. Gi heller til foreldrene, lærere eller lokale
humanitære organisasjoner. Barn som tjener penger på å tigge forsømmer
ofte skolen.
7. Kjøp lokale produkter så støtter du den lokale økonomien, og medvirker
samtidig til å holde tradisjoner og håndverk i live.
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Hvis noe skjer
8. Støtt opp om lokale miljøaktiviteter. Hvis turen koster litt mer så går ofte
et beløp til å bevare miljø- og kulturarv.

Lege/tannlege
Akutt, tlf: 166.

9. Spar på naturresursene. Bruk dusj i stedet for badekar. Begrens bruken
av aircondition. Hvis mulig, sorter avfall og kjøp returemballasje. Følg stier
og veier, og besøk lokale naturparker.

Sykehus i Vathi, tlf: 22730-831 00.
Medical Center i Karlovassi, tlf: 22730-322 22, 22730-322 66.
Kontakt reiselederne for døgnåpne leger og tannleger.

10. Reis gjerne i lavsesongen. Da er det lettere å få kontakt med
lokalbefolkningen, fordi de har bedre tid. Samtidig er du med på å begrense
miljø- og kulturbelastningen i det området du besøker.

Politi
Vathi, tlf: 22730-221 00, 22730-873 15.
Pythagorion, tlf: 22730-611 00.
Karlovassi, tlf: 22730-324 44.
Kokkari, tlf: 22730-922 02.
Votsalakia, tlf: 22730-324 44.

Tipsene er laget av UNESCO for Star Tour.
Redd plante- og dyrelivet på Samos
Hver sommer er det en risiko for at Samos blir rammet av skogbranner som
ødelegger plante- og dyrelivet. Som en følge av skogbrannene kan øya bli
utsatt for farlige oversvømmelser og jordras om vinteren.
Vi i Star Tour støtter lokale, frivillige grupper som arbeider med å forebygge
de skadene skogbranner kan forårsake. Kontakt guidene for mer
informasjon om hvordan du kan bidra.

Ambassade/konsulat
Den norske ambassaden i Athen
Tlf: +30 210724 6173, faks +30 210-724 4989.
Reiseforsikring
Star Tour samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Hvis du har tegnet
reiseforsikring gjennom Star Tour og får behov for akutt behandling, eller
annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en ulykke, sørger vi for at
du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen
gjennom oss er en tilleggsforsikring. De fleste forsikringsselskaper
samarbeider med SOS International: +45 70 105050. Europeiske erstatter
egenandelen.
Husk å ta vare på eventuell bekreftelse fra legen og alle kvitteringer på
utgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen/skaden. Denne
dokumentasjonen kreves for erstatningsoppgjøret. Du kan melde en skade
både under og etter reisen. Ved akutt behov for kompensasjon for utlegg for
f.eks. legebesøk under reisen skal du kontakte den døgnåpne
alarmsentralen på tlf. +47 21 49 50 00 (+45 701 52 500). Du kan også
melde skaden på www.europeiske.no under "Meld ny skade".
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Etter kontortid kan vårt personale på reisemålet tilby samme hjelp.
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