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SAMOS-PATMOS-EFESUS   19.09 – 26.09  

- En reise inn i apostelen Johannes’ verden 

 

Mange har ønsket seg dette turmålet i mange år. For oss er dette en klassiker, og vi har 

arrangert denne turen mange, mange ganger. Vi har base på den «grønne øya» Samos og 

bor i Pythagorion. Herfra reiser vi med båt til både Patmos og Efesus. Disse stedene er en 

viktig del av vår hellenistiske/kristne kulturarv. 

Opplegg: 

Etter to dager på Samos reiser vi til Patmos og blir der i to 

netter og en hel dag. Vi beholder rommene våre på Samos. 

Efesus er en påmeldingstur, dagstur. 

 

SAMOS 

Helt fra oldtiden har denne øya vært et ledende 

kommersielt senter for Hellas. Den lå strategisk til og viktige 

handelsruter gikk om Samos. De utviklet en omfattende  

oversjøisk handel med egne skip.  

Blue Star Doryssa Seaside Resort. 

Vi vet at våre gjester setter pris på gode hoteller. Derfor 

har vi valgt dette fem stjerners hotellet som ligger på 

stranden. Gå gjerne inn på hjemmesidene og se.  

Eupalinos tunell: 

Fordi de hadde store matematiske kunnskaper, kunne 

de bygge denne underjordiske akvedukten. De klarte 

det kunstverket å grave tunell med inntak fra begge 

sider av fjellet. Dette er et mesterverk innenfor antikkens  

ingeniørkunst, den er oppført på UNESCO’ verdensarvliste. 

Berømte personer fra Samos: 

Kanskje den mest kjente personen som kom herfra, er 

filosofen Pythagoras. Ja, hvem har ikke vært bort i hans 

læresetning? Til ære for ham ble byen Tigani omdøpt i 1955 

til Pythagorion. Herfra kom også den legendariske 

fabeldikter Æsop. Ellers kan nevnes filosofen Epikuros, 

astronomen Aristarkhos og den berømte historikeren 

Herodotos. Alle kjente navn fra historiebøkene.  

Pythagorion 

Gåavstand fra hotellet ligger denne spesielle havnebyen 

som også er å finne på UNESCO’ verdensarvlista. Byen hever 

seg som et amfiteater rundt havnebassenget. På kaiene ligger  

tett i tett med tavernaer. Her har en god utsikt til den store  

havna med lystbåter fra mange land.  

 

 



 

PATMOS – Egerhavets Jerusalem 

Båtturen fra Samos til Patmos er ei fin sjøreise, og vi er 

innom mange små øyer på turen. Å seile inn havna Skala 

på Patmos er en spesiell opplevelse. Ut på reden ligger 

store cruiseskip, store grupper besøker øya.  

Det greske parlamentet bestemte i 1983 at øya skulle 

være hellig. Men vi tror ikke at det er grunnen til at det 

er en fredfull atmosfære her. Det er nok respekten for 

det som skjedde her for snart 2000 år siden. Folk fra 

hele den kristne verden valfarter hit. Fangen Johannes 

ble vekket en søndagsmorgen og fikk «Jesu Kristi 

åpenbarelse».  

 

Johannesgrotta. 

Det er en mektig opplevelse å stige ned i denne grotta og se stedet hvor Johannes lå da han 

fikk høre Jesu røst gjennom ei sprekke i grottetaket: «Stig hit opp, så skal jeg vise deg det 

som heretter skal skje.» Vi kan se den lille fjellhylla Prokuras brukte da han skrev ned det 

Johannes så og hørte. Ofte har vi fått lov til å lese fra Åpenbaringsboka og gjerne synge en 

himmelsalme. Akustikken er god og stemninga er inderlig. Dette er en mektig religiøs 

opplevelse. Og når vi vandrer stille ut, kjenner vi på at vi har vært med på noe stort. Vi har 

stått på hellig grunn.  

Cora by. 

Når vi står i Skala havn og ser mot toppen av det høyeste fjellet, ser vi Cora by. Dette ser ut 

som ei borg, og er den gamle hovedstaden på Patmos. Mektige murer skulle verne dem for 

sjørøvere og pirater. Det er et populært sted å bo. Kjendiser og rikfolk har fritidsboliger her. 

Godt beskyttet av murverket finner vi øyas viktigste kirke og kloster. Dette komplekset ble 

bygget i 1088. I Johanneskirken får vi et innblikk i hvordan de ortodokse kirkene er ordnet. 

Her er også et berømt bibliotek med mer enn 13000 dokumenter. Vi kan se et av de eldst 

bevarte delene av Markusevangeliet, 33 sider. Ikke rart at skuespiller Svein Tindberg var i 

dette miljøet da han innstuderte teaterforestillingen Markusevangeliet. I klosteret finnes 

også «Det gråtende ikon», hvor noen har opplevd underlige ting av forløsning og 

helbredelse. 

Scala Hotel. 

De to nettene vi skal være her skal vi bo på et av 

øyas beste hoteller. Det ligger ved kaianlegget, en 

kort gåtur fra der båten legger til, bare 100 meter 

fra sentrum. Rommene er store og lyse. Hotellets 

svømmebasseng er fylt av klart sjøvann. Det er også 

kort vei til badestrand. 

Turer på øya. 

Patmos er ei lita øy. Mange leier motorsykler eller 

sykler for å se seg om på øya. Det er lite trafikk, så 

dette er utflukter mange skryter av.  

 

 

 

 

 



EFESUS 

En dag blir det anledning å reise på en guidet tur til 

Efesus, dette er en tur i TUI’ regi. Vi tar bussen til 

Samos by, derfra med hurtigbåt til Kusadasi i Tyrkia.  

På grunn av landhevning ligger havnebyen Efesus inne i 

landet et stykke.  

Det første stoppet er ved restene av Artimistemplet, et 

av oldtidens største og flotteste byggverk, fem ganger 

større enn Parthenontemplet på Akropolis i Aten.  

Er vi heldige, får vi også se Marias hus hvor Jesu mor 

bodde de siste årene av sitt liv.  

Det er også mulig å komme til Johannes basiliken. 

Tradisjonen forteller apostelen Johannes er gravlagt her.  

Byen er meget godt bevart. Tyrkerne er flinke når det 

gjelder å ta vare på de gamle kulturskattene. Vi får et 

godt inntrykk av hvordan denne verdensmetropolen 

var. Og det som står igjen av bygninger, kan fortelle 

hvordan folket levde og tenkte på denne tiden. Vi kan 

se havneanleggene som keiser Nero bygget.  

Får vi tid, besøker vi det mektige amfiteateret og 

frisker opp igjen den dramatiske historien da Paulus 

ble beskyldt for å ødelegge byens største 

turistmagnet: Dianakulturen knyttet til 

Artemistemplet.  

 

VI INVITERER TIL EI KUNNSKAPSREISE 

Dette er arena for de viktigste hendelsene som har skjedd i vår kulturkrets: Det var her 

kristendommen kom sammen med andre frelsesreligioner inn i Middelhavsbassenget.  

Kristendommen vant. Men til hvilken pris?  

Aktuelle undervisningstemaer: 

• Apostelen Johannes. 

• Johannes Åpenbaring med grov pensel. 

• Den hellenistiske kultur og greske filosofi. 

• Kristendommens møte med den hellenistiske verden og dets tankegods. 

• De steder vi skal besøke. 

• Øst- og vestkirken – likheter og forskjeller. 

 

              Samlingene vil ha en sosial profil. 

 

 

Det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftet Fobes, som har et opplag på 1 million, 

skrev om Patmos i 2009: « Patmos er Europas mest idylliske sted. Patmos har utviklet seg i 

århundrene løp, men har ikke mistet sin atmosfære av stille ro, hvilket er en grunn til hvorfor 

folk som kjenner øya, kommer tilbake igjen og igjen.» 

 

 

 

 

 



TURPRIS FRA OSLO 

Kr. 15.750,-  

Enkeltromstillegget: Kr. 6.390,- 

 

Tilslutningsmuligheter fra andre steder i Norge på forespørsel. 

 

Hva prisen inkluderer: 

• Fly tur/retur Oslo-Samos. 

• Båt tur/retur Samos Patmos. 

• I dobbeltrom. 

• Frokost. 

• 5 middager. 

• To reiseledere. 

• Kompendium. 

 

Hva prisen ikke inkluderer: 

• De øvrige måltidene. 

• Turen til Efesus. 

 

PÅMELDING 

Snares mulig. 

E-post: lidvar@kunnskapsreise.no 

Mobil: 412 52 348 (GH) 908 70 941 (L) 

 

 

Velkommen til å slå lag 

 

 Gerd Helga og Lidvar 

 

 

 

 

VILKÅR 

• Depositum Kr. 2.500,- ved påmelding. Tilsendt faktura. 

• Prisen er satt etter dagens kurs- og avgiftsnivå. Kan endres seg. 

• Sluttbeløpet betales 15.07 – tilsendt faktura. 

• Turen blir gjennomført dersom det er 20 påmeldte. 

• Alle reisende må ha gyldig pass, reise- og avbestillingsforsikring.  

 

Elles gjelder vilkår som er beskrevet i lov for pakkereiser. 

 

Teknisk arrangør:  
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