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Лесбос, островът на скритата хармония

Уникален остров, интегриран в 
Глобалната геопаркова мрежа 
на ЮНЕСКО, където доминират 
културата, историята и 
духовността. Столицата на 
Лесбос е Митилини, град 
със специален архитектурен 
интерес. Много музеи и важни 
археологически обекти се 
намират във всяка част на 
острова, както и живописните 
традиционни села като 
Моливос с величествения си 
замък, планинското селце 
Агясос с известната църква на 
Дева Мария и крайбрежното 
селце Пломари с 
дългогодишната си традиция в 
производството на ароматната 
местна напитка узо.
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Паметници на културата 
от миналото, измежду 
които Полиохни и Хефест, 
величественият замък и 
красивите имения в столицата 
на острова, Миринас, 
разпръснатите живописни 
църкви като Панагия 
Какавиотисса, са някои от 
забележителностите, които 
свидетелстват за богатото 
културно наследство на 
Лимнос.

Острите контрасти на природната среда с огромните 
площи от маслинови горички на изток и лунния 
пейзаж на Вкаменената гора на запад, правят 
острова една наистина очарователна дестинация. 
Планините, горите, скритите водопади и влажните 
зони, наред с маркираната мрежа от еко-пътеки, 
са идеална дестинация за всички, които обичат 
природата и изпитват желание да я проучат чрез 
дейности като пешеходен туризъм, колоездене, 
катерене, езда и наблюдение на птици. Прекрасните 
плажове на острова, измежду които Ересос, Петра, 
Ватера, Агиос Исидорос, са идеално място за отдих, 
но и за морски спортове като например, гмуркане, 
ветроходство, wind и kite surfing.

Лимнос, островът на митичната красота
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Агиос Ефстратиос е 
малък остров близо 
до Лемнос, идеално 
място за риболов 
с изолирани 
плажове и морски 
пещери, където 
посетителите могат 
да се насладят 
на спокойствието 
на непокътнатия 
природен пейзаж.

Следвайте ни: 
visit.lesvos.gr 

Вулканичните райони с впечатляващи 
скали, ниските хълмове, житните полета и 
лозя, влажните зони и пясъчните дюни, са 
само малка част от природната красота на 
острова, който приканва посетителите да 
я открият чрез пешеходни и велосипедни 
маршрути. А прекрасните морета с 
кристално чисти води и чисти пясъчни 
плажове, измежду които Керос, Евгатис, 
Плати, Танос, приканват любителите на 
водните спортове да се отдадат на морски 
спортове като гмуркане, ветроходство, 
wind и kite surfing.

Агиос Ефстратиос 

Насладете се на различен 
плаж всеки ден, опознайте 
спиращото дъха крайбрежие 
с каяк или кану и си 
направете разходка с яхта до 
близките острови - Инуссес 
и Псара. Разходете се по 
еко-пътеките и открийте 
уникални диви цветя, 
което ще се превърне в 
отлично преживяване за 
вас сред природата на Хиос. 
Открийте тайните на 24-те 
села, в които се добива 
мастикс - уникалният и 
ценен продукт, който се 
произвежда в южната част 
на Хиос. Насладете се на 
едно пътешествие назад във 
времето в средновековните 
села Пирги, Олимпи и Места, 
отличаващи се с уникална 
архитектура.

Хиос, скритият скъпоценен камък на 
Егейско море
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Разходете се по пътеките на средновековен Хиос: 
Посетете Неа Мони - манастир от 11-ти век и паметник от 
световното културно наследство в списъка на ЮНЕСКО, и в 
средновековните селища Анаватос и Авгонима.
Забравете за времето, разхождайки се по тесните улички 
и овощните градини на Кампос на Хиос - уникална 
комбинация от изключителна природна красота и уникални 
архитектурни особености. В село Волисос се запознайте с 
пленителните пейзажи на северозападен Хиос.
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Следвайте ни на www. хиос. gr и в социалните медии  Chios.gr  @chiosgr  chiostravelguide

Инуссес, 
люлката на 
гръцкото 
корабоплаване 
Идилично островче, перфектна 
дестинация за моряци, със скрити заливи 
и кристално чисти води.

Рибар, по 
пътеките на 
историята 
Островът на спокойствие, където 
можете да се насладите на 
отлични морски деликатеси. Рай 
за любителите на гмуркането и 
риболова. 

Самос, родният дом 
на математика и философ Питагор

Уникална комбинация от планина 
и море, обвита в богатата мантия 
на културното и историческо 
наследство. Зелените планини, 
редките видове от флората и 
фауната, защитените зони Натура 
2000, образуват естествена среда с 
несравнима красота, която съчетава 
различни спортни дейности 
(планински туризъм, пешеходен 
туризъм, планинско колоездене, 
конна езда). Разнообразните 
плажове и морското дъно с 
голямо биологично и геологично 
разнообразие обещават моменти на 
релаксация, но и активни спортни 
дейности (гмуркане, морски каяк, 
уиндсърфинг). 
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Един от най-известните продукти на острова, носител на множество 
награди, е всепризнатото мускатово вино с богат, уникален аромат и 
вкус, което заема видно място на взискателните чуждестранни пазари 
(Франция, Германия и т.н.).

Музеите, паметниците на културата и археологическите находки, много от които са включени в 
списъка на световното наследство на ЮНЕСКО (храма на Хера, обширния район Питагорио), връщат 
посетителя назад във времето – от древните времена до византийската епоха и от там до по-новата 
гръцка история.
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Фурни-Корсеон: 
Фиордите на 
Егейско море 
В древните времена са били убежище за пиратите, 
а днес са се превърнали в убежище за всички, 
които търсят автентичното Егейско гостоприемство. 
«Столицата» на древните останки от кораби с дантелена 
брегова линия е известна с меда от мащерка и пресните 
морски дарове, и е най-добрата дестинация за тези, 
които обичат риболова, ветроходството и гмуркането..

Следвайте ни: visit.samos.gr
 Visit Samos 
 visitsamos
 VisitSamos (@VisitSamosGr)

 Discover Samos
 Discover Samos (@discover.samos)
 Discover Samos (@discover_samos)

Икария, 
алтернативният 
начин на живот
Митът за Икар, потънал в бурните води на Егейско 
море, дава името си на острова.
Известен е в целия свят с дълголетието на своите 
жители, благодарение на отличителния им начин 
на живот. Безгрижен живот със спокойни темпове, 
пълен с пиршества и липса на тревожност. Богата 
кухня, базираща се на пресни местни продукти 
(сирене, козе месо, мед, вино). Островът, където 
времето има друго измерение.
С дивата си красота, скритите плажове и живописните 
селища примамва посетителя към алтернативен 
начин на живот, изпълнен с приключения (туризъм, 
катерене, уиндсърф).

Seychelles

Festivity in Ikaria

14 15



GREECE

BULGARIA

ROMANIA

Black sea

Aegean Sea

Mediterranean Sea

Adriatic Sea

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

HUNGARY

SLOVAKIA

SLOVENIA

MONTENEGRO

Ljubjana Zagreb

Budapest

Belgrade

Sarajevo

Skopje

So�a

Bucharest

Chisinau

Tirana

Athens

Limnos

Agios Efstratios
Lesvos

Psara

Chios

Inousses

Ikaria
Samos

Fournoi

KOSOVO

MOLDOVA

TURKEY

SERBIA

ALBANIAITALY

FYROM

CROATIA

EΠ
IK

OI
NΩ

NI
A 

AI
ΓA

IO
Y 

A.
E.

: 2
25

10
 2

78
01

NORTH
AEGEAN
REGION


