
	  

Sjælsro	  	  	  	  
på	  Samos	  

Den	  29.	  August	  –	  5.	  September

Den 26/8-2/9 2017



Oplev	  8	  dage	  Med	  Sjælsro	  til	  Samos	  med	  direkte	  fly	  til	  det	  dejlige	  
familiedrevne	  Anema	  Hotel	  I	  Karlowasi.	  

September	  en	  den	  perfekte	  måned	  at	  rejse	  til	  Samos	  i,	  da	  det	  er	  
behageligt	  varmt	  og	  ikke	  vælter	  med	  turister	  i	  perioden.	  Vi	  flyver	  
direkte	  med	  SAS	  om	  morgenen	  og	  hjem	  sent	  om	  aftenen.	  	  

Selvudvikling,	  kreativitet,	  stilhed	  og	  livsglæde	  går	  hånd	  I	  hånd	  på	  
denne	  tur,	  hvor	  hovedformålet	  er,	  at	  give	  dig	  en	  fantastisk	  rejse	  ud	  
og	  hjem	  samtidig.	  

Helle	  Nemborg	  daglig	  leder	  af	  Sjælsro	  Skolerne	  står	  bag	  denne	  
rejse,	  og	  du	  vil	  I	  løbet	  af	  denne	  uge	  opleve	  at	  komme	  nærmere	  
Glæden	  og	  Kærligheden	  til	  dig	  selv	  og	  Livet.	  	  
Med	  redskaber	  fra	  Kunstterapien,	  Psykoterapien,	  Mindfulness	  
Filosofien	  og	  Yoga	  Filosofien	  guider	  Helle	  dig	  stille	  og	  kærligt	  
nærmere	  din	  egen	  Sjælsro.	  
INGEN	  FORKUNDSKABER	  NØDVENDIGT.	  
Vi	  bor	  på	  et	  dejligt	  familiedrevet	  hotel,	  et	  idyllisk	  og	  smukt	  sted	  vi	  
har	  fundet	  på	  Samos	  –	  og	  vi	  skal	  selvfølgelig	  også	  udforske	  
nærområdet	  og	  shoppe	  lidt.	  	  
Alt	  det	  bliver	  der	  plads	  til	  på	  de	  8	  dage	  vi	  er	  væk.	  	  



Pris:	  7.995	  kr.	  	  i	  dobbeltværelse	  	  	  
Tillæg	  for	  enkeltværelse:	  Kr.	  900 	  

	  	  	  	  	  	  Prisen	  inkluderer	  
• Fly	  med	  SAS	  tur/retur	  (Direkte	  fly	  fra	  Kastrup)
• Let	  anretning	  ombord	  på	  flyet
• 7 x morgenmad
• 5 x	  middag	  inkl.	  afslutningsaften
• Udflugt	  til Potami Waterfalls
• Transfer	  til	  og	  fra	  lufthavnen
• Vi	  har	  inkluderet	  5	  middage	  på	  hotellet,	  inkl.

afslutningsmiddag,	  så	  du	  to	  gange	  selv	  kan	  nyde	  en	  aften	  i
byen	  på	  selvvalgt	  restaurant.

• Daglige	  meditationer	  og	  Mindfulnes	  practice
• Daglig	  gruppeaktivitet	  med	  fokus	  på	  Selvudvikling	  og

Chakraafbalancering



Karlovasi	  

Karlovassi	  er	  en	  af	  Samos'	  største	  byer	  og	  ligger	  smukt	  i	  den	  
nordvestlige	  del	  af	  øen.	  I	  denne	  dejlige	  by	  er	  der	  meget	  at	  gøre.	  
Om	  vinteren	  er	  der	  mange	  studerende,	  og	  om	  
sommerenforvandles	  Karlovassi	  til	  en	  mere	  rolig	  oase	  med	  det	  
lokale	  folkeliv	  i	  fokus.	  
Anema	  Hotel	  ligger	  i	  Karlovassi.	  Det	  er	  sidste	  by	  på	  vejen,	  der	  
ender	  kort	  efter,	  og	  ikke	  fortsætter	  rundt	  om	  øen.	  Det	  betyder,	  at	  
der	  er	  mulighed	  for	  gåture	  og	  for	  at	  nyde	  naturen	  herefter.	  Det	  er	  
en	  autentisk	  græsk	  by	  og	  er	  ikke	  turistpræget.	  



Anema	  Hotel	  og	  området	  

Hotellet	  ligger	  mellem	  bjergene	  og	  havet,	  så	  der	  er	  god	  udsigt	  til	  
begge	  sider.	  Der	  er	  meget	  frodigt	  og	  grønt	  på	  denne	  del	  af	  Samos.	  
Hotellet	  er	  pænt	  og	  har	  55	  værelser.	  Alle	  værelser	  er	  
studioværelser	  på	  25	  m2	  med	  balkon,	  køkken,	  køleskab	  og	  air	  con.	  
To	  værelser	  er	  på	  40	  m2.	  
Restauranten	  ligger	  lige	  ned	  til	  vandet,	  og	  der	  er	  wi-‐fi	  på	  hotellet.	  
Desuden	  er	  der	  swimmingpool	  og	  bar	  på	  hotellet.	  
Både	  personalet	  og	  ejerne,	  Diamantis	  og	  Demetra,	  er	  super	  
hjælpsomme	  og	  service	  minded.	  	  

Til	  venstre	  for	  hotellet,	  8.-‐10.	  min	  gang,	  ligger	  havnepromenaden	  
med	  ca.	  10	  små	  restauranter/cafeer	  og	  i	  gaden	  bagved,	  er	  der	  et	  
nogle	  barer,	  kiosker	  og	  en	  enkelt	  læder	  forretning.	  
Går	  man	  til	  højre	  fra	  hotellet,	  ca.	  ti	  minutter,	  er	  der	  et	  meget	  
hyggeligt	  græsk	  torv,	  hvor	  der	  ligge	  et	  par	  restauranter	  under	  
trækronerne.	  Det	  tager	  ca.	  20-‐30	  minutter	  at	  gå	  ind	  til	  selve	  byen,	  
hvor	  der	  er	  flere	  restauranter	  og	  cafeer.	  Der	  er	  begrænset	  offentlig	  
transport	  system.	  



Strande	  

Alle	  strandene	  er	  stenstrande	  på	  denne	  del	  af	  øen.	  Der	  er	  også	  en	  
strand	  lige	  neden	  for	  hotellet	  med	  omklædnings-‐	  og	  
brusefaciliteter.	  
10	  min	  kørsel	  herfra	  ligger	  Potami	  beach,	  ikke	  så	  tilgængelig	  for	  
gangbesværede,	  da	  der	  er	  mange	  lidt	  store	  sten	  på	  stranden	  men	  
nogle	  hyggelige	  cafeer.	  

Området	  er	  kendt	  for	  sin	  smukke	  natur	  og	  muligheder	  for	  
vandreture.	  Der	  er	  trekking	  ruter	  til	  vandfald,	  strande,	  gamle	  
kirker,	  huler	  mm	  i	  området,	  og	  der	  kan	  arrangeres	  ture	  dertil.	  
Diamantis	  er	  mere	  end	  villig	  til	  at	  arrangere	  en	  eksklusiv	  tur	  op	  i	  
bjergene	  og	  fremvise	  den	  lokale	  landbrugskultur	  og	  vinproduktion.	  
Desuden	  kan	  man	  tage	  en	  bådtur	  til	  Seitani	  beach.	  
I	  det	  hele	  taget,	  er	  der	  er	  mange	  fantastisk	  smukke	  små	  byer	  i	  
bjergene,	  og	  man	  kan	  leje	  bil	  for	  ca.	  Euro	  25	  om	  dagen.	  
Endelig	  er	  det	  oplagt	  at	  tage	  en	  heldagstur	  til	  Efesus	  i	  Tyrkiet,	  der	  
er	  en	  meget	  velbevaret	  romersk	  ruin	  by.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  skrue	  
denne	  tur	  sammen,	  som	  du	  kan	  vælge	  at	  deltage	  i,	  når	  vi	  er	  på	  
Samos.	  



Udflugt	  
I	  år	  har	  vi	  inkluderet	  en	  spændende	  udflugt.	  Vi bliver kørt i bus til 
Potami Waterfalls, hvor vi tilbringer dagen med stilhed og 
processer. Det er en fantastisk natur perle, hvor vi sidste år 
tilbragte en fantastisk dag.
Vi afslutter dagen på Potami Beach hvor der er den dejligste cafe/
restaurant hvor de serverer skøn vegetarisk mad.

Ekstra	  udflugt:	  
Du	  tilbydes	  en	  cykeltur	  på	  mountainbike	  i	  bjergene	  sammen	  med	  
en	  lokal	  guide.	  Turen	  starter	  ved	  hotellet,	  og	  du	  bliver	  kørt	  op	  på	  
toppen	  af	  bjerget	  i	  minibus,	  hvor	  cykelturen	  finder	  sted.	  Du	  vil	  
undervejs	  på	  cykelturen	  besøge	  en	  af	  Karlovassis	  gamle	  
bopladser/kolonier,	  ligesom	  du	  kommer	  igennem	  de	  gamle	  
landsbyer,	  Tsourlei	  og	  Leka,	  hvor	  du	  har	  lidt	  tid	  til	  at	  nyde	  den	  
smukke	  udsigt.	  Turen	  byder	  på	  Samos	  smukke	  natur,	  historien	  og	  
traditionerne,	  som	  var,	  og	  stadigvæk	  er,	  -‐	  disse	  fortællinger	  får	  vi	  
af	  guiden	  undervejs.	  Du	  vil	  se	  smukke	  vandfald	  og	  flotte	  udsigter	  I	  
løbet	  af	  dgen.	  ikke	  lyst	  til	  at	  cykle	  ned,	  kan	  du	  køre	  med	  bussen.	  
Pris:Kr.	  350,	  der	  dækker:	  Cykelleje,	  hjelm,	  sandwich,	  	  
guideservice,	  service	  bil	  og	  bustransport.	  Turen	  varer	  4-5	  timer.	  	  
Turen	  gennemføres	  v/	  min.	  8	  deltagere.	  



Tilmeldingsblanket	  

Undertegnede	  tilmelder	  mig	  turen	  til	  Samos	  	  

Navn______________________________________________	  

Adresse____________________________________________	  

Postnummer	  _______________	  By	  ______________________	  

Mail___________________________Mobil:_______________

Prisen	  for	  turen	  er	  7995	  kr.	  i	  dobbeltværelse	  og	  8695	  kr.	  i enkeltværelse.	  

Jeg	  ønsker  Dobbeltværelse_________	  	  	  	  Enkeltværelse__________	  

Jeg	  har	  betalt	  hele	  beløbet	  ved	  tilmelding	  Kr.:_____________	  

Jeg	  har	  betalt	  depositum	  på	  3500	  kr.	  ved	  tilmelding,	  restbeløbet	  
indbetales	  senest	  den 1/8	  ___________	  

Ved	  afbud	  tidligere	  end	  to	  måneder	  før	  afgang	  refunderes	  
depositum.	  Herefter	  refunderes	  det	  ikke.	  
Afbestillingsforsikring	  kan	  tegnes	  eks	  igennem	  Gauda.	  

Tilmeldingsblanket	  skal	  sammen	  med	  dit	  indbetalte	  beløb	  med	  
koden:	  NAVN	  SAMOS	  (eks	  Helle	  Nemborg	  Samos)	  
Til:	  Sjælsro	  Skolen,	  Herstedøstergade	  22,1,	  2620	  Albertslund	  

AL	  INDBETALING	  TIL	  Jyske	  Bank	  REG	  5013	  kto	  0001210051	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  dele	  denne	  oplevelse	  med	  dig.	  
Hjerteligst	  Helle	  Nemborg




