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Petrified Forrest

Mytilene

Lesvos, insula armoniei ascunse

Un loc unic, inclus în Reţeaua
Globală a Geoparcurilor,
sub egida UNESCO, în care
predomină cultura, istoria și
spiritualitatea. Capitala insulei
Lesvos este Mytilini, o așezare
cu un interes arhitectural
deosebit. Pe întreaga insulă
întâlnim muzee și situri
arheologice importante,
precum și așezări tradiţionale
pitorești, cum ar fi Molyvos,
cu castelul său impozant,
localitatea montană Agiasos,
cu faimoasa biserică a Maicii
Domnului și satul de pe malul
mării, Plomari, cu o tradiţie
îndelungată în producţia
de ouzo, a băutură locală
aromatică.

Petra
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Limnos, insula frumuseţii mitice

Agiasos

Monumentele trecutului, cum
ar fi Poliochni și Hefaistia,
castelul impunător și conacele
minunate din capitala insulei,
Myrina, capelele pitorești aflate
pe tot cuprinsul insulei, cum ar
fi Maica Domnului Kakaviotissa,
sunt doar câteva dintre
obiectivele turistice care atestă
patrimoniul cultural bogat al
insulei Limnos.

Castle of Mytilene

Myrina

Plomari

Contrastele puternice ale mediului natural, cu vastele
plantaţii de măslini în zona estică și peisajul lunar cu
Pădurea Pietrificată în zona vestică, fac din această
insulă o destinaţie fascinantă. Munţii, pădurile,
cascadele ascunse și habitatele umede, alături de
o reţea de trasee marcate, constituie o destinaţie
ideală pentru aceia care iubesc natura și doresc să o
cunoască prin diverse activităţi, cum ar fi drumeţiile,
ciclismul, alpinismul, călăria și observarea păsărilor.
Minunatele plaje ale insulei, cum ar fi Eresos, Petra,
Vatera, Agios Isidoros, sunt ideale pentru relaxare,
dar și pentru explorări marine, cum ar fi scufundările,
navigaţia cu vele, wind și kite surfing.

Molyvos
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Chios, o comoară ascunsă din Marea Egee

Keros

Peisajul vulcanic cu roci impresionante,
dealurile joase, culturile de grâu și de
viţă de vie, habitatele umede și dunele
constituie doar o parte din frumuseţea
naturală a insulei, care îi invită pe vizitatori
să le descopere prin drumeţii și excursii
cu bicicletele. Marea minunată cu apele
cristaline și plajele curate, cum ar fi Keros,
Evgatis, Platy, Thanos, îi invită pe iubitorii
sporturilor nautice la diverse activităţi, cum
ar fi scufundările, navigaţia cu vele, wind și
kite surfing.

Agios Efstratios
Agios Efstratios,
este o insulă mică
aflată foarte aproape
de Limnos, o zonă
de pescuit ideală,
cu plaje izolate și
peșteri marine, unde
vizitatorii se pot
bucura de liniștea
peisajului nealterat.

Anavatos

Bucuraţi-vă de câte o plajă
diferită în fiecare zi, exploraţi
zona de ţărm cu caiacul sau
canoe și vizitaţi, cu iahtul,
insulele din apropiere,
Oinousses și Psara. Plimbaţivă pe traseele naturale și
descoperiţi flori sălbatice unice
pentru a trăi o experienţă vie a
naturii din Chios. Descoperiţi
secretele celor 24 de sate
de mastic - produsul unic și
valoros care este recoltat în
zona sudică a insulei Chios.
Călătoriţi înapoi în timp
vizitând satele medievale
Pyrgi, Olympi, Mesta, cu
arhitectura lor specifică.
Descoperiţi vestigiile
medievale ale insulei Chios:
Vizitaţi neapărat Nea Moni,
o mănăstire din secolul al
11-lea și Monument inclus în
Patrimoniul Mondial Cultural al
UNESCO, precum și așezările
medievale Anavatos și
Avgonyma.

Urmăriţi-ne pe:
visit.lesvos.gr
Mavra Volia
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Nea Moni

Agios Isidoros

Karfas

Chios Mastic Museum

Pierdeţi-vă pe străduţele înguste și faceţi o plimbare la
grădinile și livezile din Kampos din Chios, o combinaţie
unică între peisajul natural superb și caracteristicile
arhitecturale locale unice. În așezarea Volissos, descoperiţi
peisajul natural fascinant din zona de nord-vest a insulei
Chios.
Pyrgi
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Volissos
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Samos, locul natal al
matematicianului și filozofului Pitagora

Mesta

Oinousses, locul
de origine al
marinei grecești

O combinaţie unică a muntelui cu
marea, înfășurată într-o mantie
bogată de cultură și istorie. Munţii cu
vegetaţia abundentă, speciile rare de
floră și faună, ariile protejate Natura
2000, creează un cadru natural
de o frumuseţe incomparabilă
pentru desfășurarea unei game
largi de activităţi (trecking, hikking,
mountain biking, horse riding).

O insulă idilică și o destinaţie perfectă pentru
iubitorii navigaţiei cu vele, cu golfuleţe
ascunse și ape cristaline.

Temple of Hera

Psara, pe
urmele istoriei
Insula liniștii absolute, unde puteţi
savura fructe de mare excelente. Un
paradis pentru iubitorii scufundărilor și
pescuitului.

Urmăriţi-ne pe www.chios.gr și pe reţelele de socializare
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Chios.gr

@chiosgr

chiostravelguide

City of Samos
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Seitani

Pythagorio

Plajele variate și fundul mării cu o mare biodiversitate și geodiversitate promit momente de relaxare, dar
și de acţiune (scuba diving, sea kayak, windsurfing). Muzeele, monumentele și descoperirile arheologice,
multe dintre care sunt incluse în Lista Patrimoniului Mondial Unesco (the temple of Hera, the wider area of
Pythagoreio), îi poartă pe vizitatori în trecut, din antichitate până în epoca bizantină și, de acolo, în istoria
Greciei moderne.

Panagia Makrini

Unul dintre produsele sale renumite, vinul muscat multipremiat, cu aromă
unică bogată și gust plin, ocupă o poziţie proeminentă pe piaţa externă
exigentă (Franţa, Germania etc.).

Tsamadou
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Seychelles

Festivity in Ikaria

Ikaria, stilul de viaţă
alternativ
Insula și-a primit numele după mitul lui Icar, care s-a
prăbușit și s-a înecat în apele furtunoase ale Mării Egee.
Este cunoscută în întreaga lume pentru longevitatea
locuitorilor, datorată modului lor diferit de viaţă. O viaţă
fără griji, cu ritm relaxat, cu multe festivaluri populare
și lipsa stresului. Gastronomia bogată se bazează pe
produsele locale pure (brânză, carne de capră, miere,
vin). Este insula în care noţiunea timpului are o altă
dimensiune.
Cu frumuseţea ei sălbatică, plajele ascunse, așezările
pitorești, îi ”face cu ochiul” vizitatorului, pentru a
experimenta un stil de viaţă alternativ, plin de aventură
(hiking, climbing, windsurfing).
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Fourni-Korseon:
Fiordurile Mării Egee
În trecut au fost un loc de refugiu pentru piraţi și în prezent au
devenit un loc de refugiu pentru aceia care caută ospitalitatea
autentică din regiunea mării Egee. ”Capitala” epavelor antice cu
plajele sale dantelate este renumită pentru mierea de cimbru
și fructele de mare proaspete și constituie destinaţia ideală
pentru iubitorii pescuitului, navigaţiei cu vele și scufundărilor.
Urmăriţi-ne pe: visit.samos.gr
Visit Samos
visitsamos
VisitSamos (@VisitSamosGr)
Discover Samos
Discover Samos (@discover.samos)
Discover Samos (@discover_samos)
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