
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

 

 

Εάν έπρεπε να δημιουργήσουμε μια λίστα με την ελίτ των προορισμών του Αιγαίου σίγουρα η 

Σαντορίνη ή Θήρα, όπως ονομάζεται επίσημα, θα βρισκόταν στην κορυφή. Όσοι την έχετε ήδη 

επισκεφθεί θα συμφωνείτε σίγουρα, καθώς κάθετι στο νησί αυτό αποπνέει μια μαγεία που 

δύσκολα ξεχνιέται. Η θέα στο ηλιοβασίλεμα που μοιάζει σαν να βγήκε από καρτ-ποστάλ θα 

κάνει την καρδιά σας να χτυπήσει δυνατά. Το απόγευμα, όταν πλησιάζει η ώρα της δύσης του 

ήλιου, ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους θέλωντας να προλάβει μια προνομιακή θέση στην 

άκρη της Καλντέρας ή σε κάποια βεράντα καφετέριας ώστε να μπορέσει να θαυμάσει τον ήλιο 

που βυθίζεται αργά στη θάλασσα, γεμίζοντας τον ουρανό με μοναδικά χρώματα. 

Εάν επιθυμείτε να συνδυάσετε αξιόλογες νυχτερινές εξορμήσεις, με ψώνια, καλό φαγητό και 

υπέροχη θέα, επιλέξτε για τη διαμονή σας ένα από τα ξενοδοχεία στα Φηρά, την κοσμοπολίτικη 

πρωτεύουσα της Σαντορίνης. Εσείς που αναζητάτε ηρεμία και στιγμές χαλάρωσης ατενίζοντας 

τη συγκλονιστική θέα στο ηλιοβασίλεμα έχετε δύο πολύ καλές επιλογές για διαμονή, ξενοδοχεία 

στο Ημεροβίγλι, το μπαλκόνι της Σαντορίνης, και ξενοδοχεία στο Φηροστεφάνι σε ιδανική 

απόσταση από τα δημοφιλή Φηρά. Στην ανατολική πλευρά του νησιού βρίσκεται το Καμάρι, ένα 

δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο με τη μοναδική μαύρη παραλία. Επιλέξτε ξενοδοχεία στο 

Καμάρι και θα έχετε άνετη προσβαση σε μια άρτια οργανωμένη παραλία, με ομπρέλες, 

ξαπλώστρες, παραλιακά μπαρ με νεανική ατμόσφαιρα και υπεροχα παραλιακά εστιατόρια. 

Φυσικά η Σαντορίνη διαθέτει πολλές ακόμη παραλίες για ν’ ανακαλύψετε, οι οποίες ξεχωρίζουν 

για τη χρωματιστή ηφαιστειακή άμμο τους, τα καθαρά νερά και τους επιβλητικούς βράχους που 

έχει αλλοιώσει ο θαλασσινός άνεμος. 
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Παραλίες: Οι παραλίες στη Σαντορίνη θα σας ενθουσιάσουν με τα μοναδικά χαρακτηριστικά 

τους που τις κάνουν να ξεχωρίζουν απ’ όλες τις υπόλοιπες της Ελλάδας. Η ηφαιστειακή 

δραστηριότητα και οι ιδιαιτερότητες του εδάφους της Σαντορίνης έχουν δημιουργήσει μια 

ατελείωτη έκταση από μαύρη άμμο και ψιλό βότσαλο στις ανατολικές ακτές του νησιού, ενώ στα 

νότια μπορείτε να θαυμάσετε την κόκκινη αλλά και τη λευκή παραλία με τους εντυπωσιακούς 

βράχους. 

 

Στη Σαντορίνη έχετε πολλές επιλογές για θαλάσσια σπορ και αναψυχή. Σχεδόν όλες οι παραλίες 

είναι καλά οργανωμένες, διαθέτουν ξαπλώστρες και ομπρέλες αλλά και εκγαταστάσεις 

θαλάσσιων σπορ. Σάς δίνεται επίσης η ευκαιρία για καταδύσεις στη Σαντορίνη και μπορείτε να 

ενοικιάσετε εξοπλισμό αλλά και να κάνετε μαθήματα στα κέντρα καταδύσεων που διαθέτει το 

νησί. Οι επιλογές σας για ένα υπέροχο γεύμα πλάι στο κύμα είναι πραγματικά πολλές, καθώς 

σε κάθε παραλία στη Σαντορίνη θ’ ανακαλύψετε ωραίες ταβέρνες κι εστιατόρια με 

παραδοσιακές λιχουδιές και φρέσκο ψάρι. 

 

 

Τα ευρήματα από τη Μινωική Πόλη στο Ακρωτήρι 

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ακρωτήρι, στα νότια του νησιού. Οι 

ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια από μια ακμάζουσα Μινωική αποικία, η οποία πρώτα 

καταστράφηκε από σεισμό κι έπειτα θάφτηκε στη στάχτη μετά από καταστροφική έκρηξη του 

ηφαιστείου τον 17ο αιώνα π.Χ. 

 

Το μουσείο προϊστορικής Θήρας στα Φηρά 

Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στην Ελλάδα με εκθέσεις κυκλαδικής τέχνης, απολιθώματα 

κι ευρήματα του 17ου αιώνα π.Χ.  από τις ανασκαφές του Ακρωτηρίου, όπως την τοιχογραφία 

με τη μπλε μαϊμού, τηςν τοιχογραφίες με τις κυρίες, το χρυσό ειδώλιο ενός αγριοκάτσικου και 

πολλά άλλα. 
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Φηρά 

Περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκθέματα από την αρχαϊκή, ρωμαϊκή, γεωμετρική κι ελληνιστική 

περίοδο, όπως γλυπτά, επιγραφές, κεραμικά και πήλινα ειδώλια. 

 

 


