Grčija

SAMOS

Vabimo vas na 18. počitnice Radia Ognjišče. Grelo nas bo
toplo jesensko sonce otoka Samos, kjer življenje poteka v
sproščenem in umirjenem ritmu. Gostoljuben in zelen otok
Egejskega morja je znan predvsem po svojih čudovitih plažah
in po nazivu »Otok znanosti in ljubezni«. Poznan je tudi kot
romarski kraj, saj sta otok na svojih poteh obiskala apostol
Pavel in Janez Evangelist. Najbolj znan otočan pa je zagotovo
filozof in matematik Pitagora, ki je zapisal: »Ne izrecite malo z
veliko besedami, temveč raje povejte nekaj velikega v le nekaj
besedah,“ Življenjska modrost, ki pa z lahkoto opiše Samos,
ki je kljub svoji majhnosti bogat z kulturo, tradicijo, lepoto in
duhovnostjo.

Samos, mali zeleni biser egejskega morja meri v dolžino 43 km in v širino le 13 km. Nahaja se le dober kilometer in
pol stran od turške obale, od katere ga ločuje preliv Mikale. Relief otoka je razgiban in gorat. NA otoku se nahaja
tudi najvišji vrh Egejskih otokov - gora Kerkis (1.434 m). Poleg naravnih lepot pa se otok lahko pohvali z bogato
zgodovino, povezano zlasti z antičnimi časi, ko je bil otok bogata in samostojna država. Glavno in največje mesto
otoka, ki služi tudi kot ekonomsko središče, je mesto Vati, ki je bilo v novejšem času preimenovano v Samos. Deveti
najbolj obljuden otok Grčije danes šteje okoli 34.000 prebivalcev. Podnebje na otoku je tipično sredozemsko z
blagimi deževnimi zimami in toplimi deževnimi poletji. Naziv »zeleni biser« pa si je zaslužil z dejstvom, da velik del
otoka pokrivajo vinogradi. Najbolj znano otoško vino je muškat, ki ga uporabljajo kot mašno vino v Vatikanu.
Samos očara na prvi pogled, s svojim bujnim sredozemskim rastlinjem ( med katerimi izstopa prisotnost več kot 60
vrst divjih orhidej), slapovi in jezerom Glyfada, ki nudi zavetje jatam pelikanov in plamencev.

1. DAN, NEDELJA: LJUBLJANA–SAMOS–HOTEL I
večerja
Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana ob 09:00. Polet posebnega letala
proti Samosu predvidoma ob 11h. Po približno
dveurnem letu pristanek na otoku, kjer bo
potrebno urine kazalce premakniti za uro
naprej. Po opravljenih mejnih postopkih bo sledil
prevzem prtljage in kratka avtobusa vožnja do
hotela, ki se nahaja v neposredni bližini letališča
v kraju Potokaki.
2-7. DAN: SAMOS I zajtrk, večerja
Teden namenjen počitnikovanju na plaži in
sproščanju v dobri družbi ekipe Radija Ognjišče
in Kompasa. Prijeten hotel v bližini plaže vas bo
razvajal s storitvijo polpenziona (nočitev, zajtrk
in večerja). Vsak dan bo organizirana sveta
maša. V času počitnic bomo za vas pripravili več
izletov. V ceni potovanja je vključen tudi ogled
prestolnice otoka - mesta Samos, Za doplačilo
pa bo mogoč ogled otoka Patmos in ladijski izlet
s kapitanovim piknikom na otoku Samiopula.
8. DAN: SAMOS–SLOVENIJA I zajtrk
Po sveti maši in zajtrku slovo od počitnic. V
zgodnjem popoldnevu bomo zapustili hotel in
se odpeljali do otoškega letališča, od koder bomo
poleteli proti Sloveniji s predvidenim pristankom
v Ljubljani ob 17:15.

Samos

HOTEL GLICORISA BEACH
Hotel: hotelska zgradba se nahaja na manjši
vzpetini; 60 m od plaže, 3 km od mesta Pythagorion, 400 m od avtobusne postaje, 12 km od
mesta Samos, 6 km od letališča.
Hotelska ponudba: recepcija, TV kotiček,
brezplačen Wi-Fi v skupnih prostorih, internetni
kotiček (doplačilo), zajtrkovalnica, restavracija na
plaži, hotelski bar, bar ob bazenu, zunanji bazen,
otroški bazen, senčniki in ležalniki za našo skupino ob bazenu in na plaži brezplačno, kopalne
brisače (varščina), parkirišče.
Sobe: prijetno in udobno opremljene sobe imajo
kopalnico s tušem ali kadjo, WC, sušilnik za lase,
klimatsko napravo, TV, hladilnik, sef (doplačilo 1
€/dan), balkon ali terasa.
Restavracija: v ponudbi počitnic sta vključena
zajtrk in večerja. Jedilniki so mešani mednarodni
in lokalni. Pijače pri večerji so na razpolago kot
doplačilo.
Spletna stran: www.glicorisa.com.gr

ORGANIZIRANI IZLETI
V ČASU POČITNIC
OGLED GLAVNEGA MESTA – SAMOS |
poldnevni
Vožnja z avtobusom in sprehod po mestu
Samos. Mesto se je v obliki amfiteatra ugnezdilo v velikem zalivu na vzhodnem delu otoka.
Center krasijo značilne bele hiše z opečnatimi
strehami, ki se spuščajo s strmega pobočja proti
morju, tlakovane ulice in urejeni vrtovi med
njimi. V središču mesta je Pitagorov trg z značilnima marmornima levoma. Trg je bil urejen leta
1930 v spomin na pogumno bitko proti Turkom
na rtu Tzortis. Živahna promenada s številnimi
trgovinami, tavernami in bari je zelo priljubljen
kraj za obiskovalce. Po sprehodu nekaj prostega
časa za osvežitev ali samostojne oglede. Mesto
se lahko pohvali tudi z pestro kulturno dediščino, ki je ohranjena v Bizantinskem muzeju, knjižnici Mitropolis in arheološkem muzeju.

IZLET Z LADIJCO IN KAPETANOV PIKNIK NA
OTOKU SAMIOPULA
Otok Samos in otočki, ki ga obkrožajo, slovijo
po kristalno čistem morju in čudovitih obalah,
zato je sanjske deviške plaže vredno obiskati. Na
rajski plaži “Kakorema” in plaži otoka Samiopula
bo dovolj časa za kopanje in okusno kosilo z
mesom, ribami, grško solato ter svežim lokalnim
sadjem. Prepustili se jim bomo in peživeli dan v
spremstvu Heliosa – boga sonca, Poseidona –
boga morja in Eola – boga vetra.
Cena na osebo: 45 €

PATMOS
Znameniti romarski otok Patmos, kjer je apostol
in evangelist Janez Evangelist napisal zadnjo
knjigo Biblije, je od Samosa oddaljen dobri
dve uri plovbe. Obiskali bomo pečino, v kateri
je slišal božji glas, njemu posvečen samostan
ter slikovito mestece Choro. Ogledali si bomo
cerkev in samostanski muzej, v katerem hranijo
bogato okrašene knjige na pergamentu, kelihe in
ikone iz srednjega veka (obisk muzeja ni vključen
v ceno izleta). Za obisk samostana so obvezna
primerna oblačila - moški in ženske morajo
imeti pokrita ramena in kolena (dovoljena je
majica s kratkimi rokavi in malce daljše hlače ali
suknjič, ogrnemo pa se lahko tudi z malce večjo
ruto). Sprehodili se bomo po ozkih ulicah med
400 in 500 let starimi hišami mesteca Chora, ki
obkroža mogočno trdnjavo. Belomodre hišice,
številne cerkvice in majhno turistično mesto
Skala, dajejo otoku poseben čar Dodekaneza.
Cena na osebo: 65 €

TERMIN: 13. 9 – 20. 9. 2020
PRODUKT: ROSAMOS
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 80

Cena na osebo:

ODPOVED POTOVANJA – STROŠKI
ODPOVEDI

- od 30 do 10 dni pred odhodom administrativni
stroški odpovedi 20 € in 350 € hotelske stroške
odpovedi.
- od 10 do 1 dan pred odhodom aso 20 € in 530
€ stroškov odpovedi potovanja, odpoved na
dan odhoda ali neudeležbe brez odpovedi 100 %
cene aranžmaja in ASO 20 €.

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
z asistenco v tujini je pripravljeno v sodelovanju
z zavarovalnico Vzajemna.

Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne
izlete, ki niso v ceni.

590 €

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz,
letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo, povratni transfer na relaciji
letališče – hotel – letališče, 7 polpenzionov
v dvoposteljnih sobah v predvidenem hotelu, poldnevni izlet z ogledom prestolnice
otoka, dodatno zdravstveno zavarovanje z
asistenco v tujini Vzajemna, stroške vodenja in organizacije potovanja, DDV.
OBVEZNO DOPLAČILO NA KRAJU SAMEM:
turistično pristojbino na destinaciji 1,5€/
osebo/noč.
DOPLAČILA OB PRIJAVI: administrativni
stroški prijave 20€, enoposteljna soba v
hotelu 90€, zavarovanje rizika odpovedi v
višini približno 4,2 % osnovne cene, ostalo,
kar ni navedeno v postavki cena vključuje.
DOPLAČILO VODNIKOM NA POTI: dodatni
izleti

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje družbe Kompas d. d so sestavni del programa razen v delu, ki se nanaša na odpoved potovanja. Objavljeni in splošno dostopni
so na spletnem naslovu www.kompas.si. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov,
potrebno za izvedbo programa.
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