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Petrified Forrest

Mytilene

Лезбос, острво скривене хармоније
Petra
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Предео јединствен, уврштен
у Светску мрежу националних
паркова UNESCO-а, где
владају култура, историја и
духовност. Главни град острва
Лезбос је Митилини, изузетно
занимљив са архитектонског
аспекта. Музеји и важна
археолошка налазишта
су разасути по целом
острву, као и живописна
традиционална насеља као
што су то Моливос, са својим
импозантном тврђавом,
планиски Агиасос са
познатом црквом посвећеној
Богородици и приморско
насеље Пломариу, у коме
се негује дуга традиција
производње уза, ароматичног
локалног пића.
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Лимнос, острво митске лепоте.

Agiasos

Споменици прошлости
попут Полиохни и Ифестиа,
импозантна тврђава и
предивне палате у главном
граду острва, Мирини, свуда
разасуте живописне црквице,
попут Панагиа Какавиотиса
(Богородица Какавиотиса),
неке су од знаменитости
које сведоче богату културну
прошлост острва Лимноса.

Castle of Mytilene

Myrina

Plomari

Јаки контрасти природне околине, непрегледни
маслињаци на источном делу и предео сличан
Месечевој површини са Окамењеном шумом на
западу, чине острво фасцинантом дестинацијом.
Планине, шуме, скривени водопади и мочваре,
заједно са означеним пешачким стазама,
представљају идеално место за људе који воле
природу и желе да је упознају путем активности
попут шетње, вожње бицикла, пењања, јахања и
посматрања птица. Предивне острвске плаже као
што су то Ересос, Петра, Ватера и Агиос Исидорос
(Свети Исидор) идеалне су за опуштање, али и за
морске активности: роњење, једрење на броду, као
и wind и kite surfing.

Molyvos
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Хиос, скривено благо Егејског мора

Keros

Вулкански предео са импозантним
окамењеним формацијама, ниска брда,
пшенична поља и виногради, мочваре
и пешчане дине, представљају само део
природне лепоте острва, што изазива
код посетитеља жељу да га истражи и
открије обилазећи га путем шеталачких
и бициклистичких стаза. С друге стране,
предивно море са кристално бистром
водом и чистим пешчаним плажама
- Керос, Евгатис, Плати, Танос - маме
обожаваоце водених спортова да се предају
активностима попут роњења, једрења на
броду, као и wind и kite surfing-у.

Агиос Евстратиос
Агиос Евстратиос
(Свети Евстратије)
је једно мало
острво врло
близу Лимноса,
и представља
идеално место
за риболов са
својим скривеним
плажама и морским
шпиљама, где
посетитељ може
да ужива у миру
нетакнуте природе.
Пратите нас:
visit.lesvos.gr
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Anavatos

Уживајте сваки пут у новој и
другачијој плажи, истражите
узбудљиву обалу са кајаком
или кануом и једрите до
оближњих острва, Инусес
и Псара. Обиђите природне
путеве и откријте јединствено
пољско цвеће да бисте
доживели и искусили
природу острва Хиос.
Откријте тајне што крију 24
села која се баве узгојем
мастихе – јединственог и
драгоценог производа који
се сакупља на југу острва
Хиоса. Путујте уназад кроз
време у средњевековним
селима Пирги, Олимпи и
Места, које одликује посебна
архитектура.
Корачајте по траговима
средњевековног Хиоса:
посетите обавезно Неа
Мони, манастир из 11. века,
споменик светске културне
баштине UNESCO-а, као
и средњевековна насеља
Анаватос и Авгонима.

Mavra Volia
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Nea Moni

Agios Isidoros

Karfas

Chios Mastic Museum

Изгубите се у уским уличицама и прошетајте по
вртовима у долини Хиоса - Кампос, јединственом
споју изванредне природе и специфичних локалних
архитектонских карактеристика. Започните пут
из насеља Волисос и упознајте заносну природу
севернозападног Хиоса.
Pyrgi
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Volissos
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Самос, Родно место математичара
и филозофа Питагоре

Mesta

Инусес,
колевка грчке
морнарице

Јединствен спој планине и
мора, огрнут богатим плаштом
културе и историје. Зелени
планински предели, ретке врсте
флоре и фауне, области које су
заштићене програмом Natura
2000, сачињавају једну природну
сцену неописиве лепоте која
представља оквир за мноштво
активности (трекинг - trekking,
планинарење, брдски бициклизам
- mountainbiking, јахање).

Идилично острво, идеална дестинација за
оне који се баве једрењем, са скровитим
увалицама и кристално бистром водом.

Temple of Hera

Псара, на
стазама
историје
Острво на коме влада апсолутни мир,
где може да уживате у изванредним
плодовима мора и риби. Рај за
љубитеље роњења и риболова.

Пратите нас на www.chios.gr и на социјалним медијима
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Chios.gr

@chiosgr

chiostravelguide

City of Samos
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Seitani

Pythagorio

Разноврсне плаже и море са великим бројем различитих врста риба и морских створења, као и
разноврсном структуром морског дна и обале, обећавају опуштање, али и бројне активности (роњење
- scuba diving, вожња кајаком - seakayak, једрење на дасци - windsurfing). Музеји, споменици и
археолошка налазишта, од којих многи представљају заштићене споменике светске културне баштине
Unesco-а ( Храм богиње Хере, шира област Питагориона), воде посетиоца на пут кроз историју од
античких времена, преко византијског доба, па све до савремене грчке историје.

Panagia Makrini

Од свих чувених острвских производа, вишеструко награђивано
мушкатно вино са богатим, јединственим мирисом и богатим укусом,
заузима значајно место на захтевним тржиштима у иностранству (у
Француској, Немачкој и осталим земљама).

Tsamadou

12

13

Seychelles

Festivity in Ikaria

Икарија,
алтернативни начин
живота
Чувено је у целом свету по дуговечности својих
становника, што дугују свом посебном начину живота.
Живот без брига, спорог тока, испуњен слављима и
весељима, без стреса. Богата гастрономија заснована
на домаћим производима (сир, јаретина, мед, вино).
Острво где време поприма другачију димензију.
Са својом дивљом лепотом, скровитим плажама
и живописним насељима „намигује“ посетиоцу,
позивајући га да искуси један алтернативни начин
живота испуњен авантурама (пешачење, планинарење,
једрење на дасци - windsurfing).
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Фурни-Корсеон:
Фјордови Егејског
мора
У давна времена представљали су уточиште гусара, а
сада представљају уточиште онима који су у потрази
за аутентичним гостопримством Егејског архипелага.
„Престоница“ античких потопљених бродова са својим
чипканим плажама, чувен је по свом меду од мајчине душице
- тимијана, свежим морским плодовима и риби, а представља
јединствену дестинацију за љубитеље риболова, једрења и
роњења.
Пратите нас: visit.samos.gr
Visit Samos
visitsamos
VisitSamos (@VisitSamosGr)
Discover Samos
Discover Samos (@discover.samos)
Discover Samos (@discover_samos)
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