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Pathmos den 5 juli  

Hej Alla 

Som ni förstår har vi lämnat Turkiet för ett tag. Det blev ett försök att få ett nytt Residence 
Permit för att kunna stanna i Turkiet mer än 90 dagar. Hela den nya processen blev allt för 
komplicerad. Vi måste vänta ända till den 12 augusti innan vi fick åka till Mugla för ett 
personligt möte med myndigheterna. Dessförinnan fick vi inte lämna Turkiet. Vi drog då 
tillbaka vår ansökan och checkade ut från Turkiet med 27 dagar kvar på Turistvisat, till ännu 
en vinterupplägning på marinan i Marmaris. 

Vårt mål var att ta oss upp till Kusadasi för utcheckning och incheckning på grekiska Samos. 
Sedan skulle vi sakta glida med den nordliga “meltemin” ner genom Dodekaneserna mot 
Kos, Niseros och Tilos och slutligen Simi för att där checka ut från Grekland i början av 
september och återvända in i Turkiet. Vi får se hur det blir med detta. Allt kan hända med 
Grekland, så vi får kanske återvända tidigare än tänkt.  

Innan vi lämnade Maramaris hade vi besök av Lisbeths syster Anette under en vecka. Vi 
visade bl.a. staden, gjorde en biltur till staden Dalyan och en tur med Prima Donna till de 
närmaste vikarna. Det blev några fina dagar med mycket sol och sommarvärme. 

Vi tankade och provianterade. Första etappen gick till Sercei Limani där vi fick en boj med 
restaurangbesök. Därefter fortsatte vi till en favorit “Oguns Place” som ligger på Datcha 
halvön. Här hade det försvunnit en brygga och tillkommit en ny som var halvfärdig. 
Konstruktionen var lite si och så med en rund form, som gjorde det besvärligt med fendrar 
när det kom in många båtar. Mottagandet och maten var lika god som vi minns det från 
besöket 2013.  

Nästa etapp gick upp till Turgutreis där vi stannade en natt för att fortsätta vidare norrut till 
Didim och D-marin. Marinan blev en trevlig bekantskap. Här finns stora möjligheter till 
uppläggning och närhet till Bodrums flygplats. Vi hade gått tidigt från Turkutreis så vi hade 
hela dagen på oss. En bit utanför Didim ligger en antik raritet, Didyma, ett stort tempel som 
är kanska väl bevarat.  Vi tog lokalbussen dit som blev en “upplevelse” i sig. En stadsrundtur 
med bussbyte för att efter nästan en timma komma fram till Didyma.  

Tidig morgon med avgång för motor upp mot Kusadasi. Vi passerade genom Samos sund 
och var framme i Kusadasi vid middagstid och fick en bra plats i Setur Marina. Här skulle vi 
bli kvar och fira midsommar och göra ett återbesök på Ephesos. Sist vi var där regnade det, 
så vi fick inte se så mycket av den “södra” delen med teatern och det inbyggda museet.  Vi 
tog en taxi dit för att ge oss mera tid att vandra omkring. Nu var vi inte ensamma trots att vi 
åkte dit tidigt. Det kommer stora kryssningsfartyg till Kusadasi för att de många 
passagerarna skall få se det berömda Ephesos.  

Staden Kusadasi var också en trevlig bekantskap med mycket turister från när och fjärran. 
Det visade sig vara väldigt lätt att checka ut härifrån med vänligt bemötande och utan 
kostnad.
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Nu ställde vi fören söder ut för att ta oss till Samos och staden Pythagoria på sydsidan. Det 
blev segling ner mot Samos sund där vinden kom rakt på nosen. Motorgång sista biten. Det 
var fullt  i hamnen så vi fick ankra i basängen utanför. En orolig natt i den friska nordliga 
vinden. Några draggade på kvällen och natten, men vi låg fast. 

På morgonen kunde vi komma in till stadskajen och blev mötta av en trevlig hamnkapten. 
Här låg vi sedan en hel vecka och bekantade oss med Samos. Hyrde bil en dag och åkte runt 
hela ön och tittade på lite sevärdheter. Vi tyckte att sydsidan kändes trevligare än nordsidan, 
som är mer utsatt för nordvinden. Men sydsidan har ont av de fallvindarna men har ingen 
kraftig sjö som kommer in mot kusten. Samos är den sydligaste ön i Östra Sporaderna.  

Vi lämnade Samos och fortsatte ner i Dodekaneserna till den fina ön Agathanissos för en 
dag. Det finns bara en liten “stadskaj” att ligga på förutom ankring. Vi la oss där men det 
visade sig vara för grunt när färjorna kom in och rev upp lite vågor. Vi slog i botten med 
rodret. Till natten drog vi ut oss en bit. Vi åt en god middag på George Taverna. Nästa dag 
seglade vi vidare västerut mot Pathmos. Progosen säger kraftig blåst kommande dagar. 
Scala på Pathmos är sisådar att ligga i när meltemin dundrar in med hård sidvind vid kajen.  

Förväntansfulla systrar inför båtfärden på floden Dalyan och till antika Kaunus                                           
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   Med hälsningar från ett blåsigt Pathmos  
   Prima Donna / Lisbeth o Hans 
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Många utflyktsbåtar var ute och rörde på sig. Nedre bilden visar “resterna” av den antika 

hamnen in till Kaunus 



Oguns resturang på södra sidan av Datcha halvön. God mat i lummig park. 
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Vi lämnar Turgutreis tidigt på morgonen och styr norrut mot Didim 



Det imponerande templet Didyma som 
ligger i utkanten av staden Didim. 
Templet förstördes av en jordbävning 
men är förvånansvärt väl bevarat 



De vackra inseglingsfyrarna till marinan i 
Didim
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Setur Marina i Kusadasi.Två stora kryssningsfartyg har lämnat sin last av besökare 
till Ephesos 7



Solen går ner utanför promenadstråket i Kusadasi.  
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Delar av biblioteket och gatan ner till den antika hamnen i Ephesos 
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Ankarvik utanför hamnen i Pythagoria på sydsidan av Samos. På kvällen stängdes 

huvudgatan av för biltrafik 
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Några personer som vi mött under en vecka i Pythagoria, en bläckfiskgrillare, en trevlig 

hamnkapten och Pythagoras själv 
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Bilfärden runt Samos förde oss till ett par kloster. Den nedre bilden är en grotta, som är det 

ursprungliga klostret Spilianis, i berget, ovanför Pythagoria.  



Vi fick för oss att besöka ett vattenfall, 
Potami, utanför Karlovassi på nordsidan 
av Samos. Efter lång vandring utefter en 
bäck krånglade leden till sig rejält. Det 
blev övergångar av varierande grenar 
som kändes lite för spännande. Vi vände 
och gick tillbaka. Det blev ändå en fin 
promenad i skogens skugga. 


Träden har med tiden formats på många 
olika sätt. “Litet bo jag sätta vill” 
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Vi körde på en smal vindlande väg upp till bergsbyn Manolates. Vi åt en god lunch 

häruppe. Pythagoras sägs ha lämnat?? efter sig en  finurlig dryckeskopp  



Resterna av Heraion av Samos. Det var ett av 
Greklands stora kultplatser under antiken. 
Det var byggt till ära av gudinnan Hera. 



Det berömda lejonet på torget i staden 
Samos. Staden gav förövrigt ett ganska 
dystert utseende. 
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Den lilla hamnen på Agathonissos. Lungt och trevligt innan färjorna kommer in. Det 
går också bra att ankra vid sidan om kajen. 
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Tänk att få vakna upp och se denna bild på kajen. Blir vi sugna på lite smörgåsmat 
eller.. ? 

   Till sist, 
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