
14-18/4 ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
 
Ένα αξέχαστο Πάσχα στην όμορφη, καταπράσινη Σάμο με τις  υπέροχες
παραλίες και τα ψηλά βουνά, στο νησί του Πυθαγόρα και του Αρίσταρχου,
αλλά  και  των  καλοκαιριών  του  Ρίτσου.  Το  νησί  όπου  άνθισαν  στην
αρχαιότητα η φιλοσοφία, τα μαθηματικά και η ποίηση.
Μεγάλη Παρασκευή:  Αναχώρηση από Πειραιά το πρωί 09:30  Blue Star
Myconos .  Άφιξη  στο  Καρλόβασι  19.45.Μεταφορά  και  τακτοποίηση  στο
ξενοδοχείο.
Παρακολούθηση της περιφοράς και συνάντησης των Επιταφίων στο κέντρο
της πόλης. 
Μεγάλο Σάββατο: Πορεία στο υπέροχο κυκλικό μονοπάτι που ενώνει τα
ορεινά χωριά Μανωλάτες και Βουρλιώτες, από τα πιο γραφικά του νησιού,
στην  Β  πλευρά,  ως  εξής:  Πορεία  από  τους  Βουρλιώτες  μέσα  από
καταπράσινο  μονοπάτι  μέχρι  τους  Μανωλάτες,  προσκύνηση  της
Αποκαθήλωσης  στην  εκκλησία  του,  περιδιάβαση  στα  καλντερίμια  και
χαλάρωση  στην  πλατεία.  Επιστροφή  από  άλλο  μονοπάτι,  κυκλικά.
(ΩΠ 4, ΥΔ 450μ., ΒΔ 1). 
 Στη συνέχεια επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Σάμου, το Βαθύ και την
αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, το Πυθαγόρειο. Το βράδυ, μεταφορά για
την Ανάσταση και το Πασχαλινό δείπνο. 
Κυριακή του Πάσχα: Μετάβαση στον Μαραθόκαμπο για παρακολούθηση
του  εντυπωσιακού  Πασχαλινού  εθίμου  των  οβίδων(τουφεκιές).
Περιδιάβαση  στα  στενά  του  χωριού  και  μετάβαση  στη  σπηλιά  του
Πυθαγόρα. (ΩΠ 1- 2, ΥΔ πολύ μικρή, ΒΔ 1)
 Επιστροφή για το Πασχαλινό γεύμα  σε ταβέρνα του νησιού. 
Προαιρετική βόλτα το απόγευμα στο υπέροχο παραθαλάσσιο μονοπάτι που
ενώνει  το Ποτάμι  με  τις  ξακουστές παραλίες  Μικρό και  Μεγάλο Σεϊτάνι,
ίσως τις ομορφότερες του νησιού.
Δευτέρα του Πάσχα:  Ανάβαση  στον  Κέρκη  (1434μ.),  τρίτο  ψηλότερο
βουνό του Αιγαίου. 
ΟΜΑΔΑ  Α  (ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ)Από  την  θέση  Μνημείο  Πολέμου  (850μ.),
ανάβαση στην κορυφή Βίγλα 1434μ. Διάσχιση της κορυφογραμμής προς
την κορυφή Ζάστανο (1185μ.), μέχρι το σπήλαιο Κακοπέρατο. 
ΩΠ. 8 ΥΔ 900 ΒΔ 2
ΟΜΑΔΑ Β. Κοινή πορεία με την ΟΜΑΔΑ Α μέχρι την Κορυφή Βίγλα και
επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ.5 ΥΔ.600μ. ΒΔ 2 
Επιστροφή στο Καρλόβασι για φαγητό και ξεκούραση.
Τρίτη 18/4. Αναχώρηση  03:45 για Πειραιά. Άφιξη 13:10 Blue Star Myconos

Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από Πέμπτη 9/3

Αρχηγοί: Αντώνης Παπακωνσταντινίδης, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου


