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SANTORINI
Santorini este o grupare de insule dispuse circular, cu diametrul de 10 km, formand marginea unui
vulcan activ care inca mai formeaza insule in centru. Pante abrupte duc spre zona centrala si pante mai line duc
spre marea care inconjoara insula. Santorini se numeste totodata si principala insula a arhipelagului, capitala
acesteia fiind orasul Fira sau Thira. Peisajul divers si spectaculos al insulei Santorini se datoreaza unui proces
vulcanic - in jurul anului 1650 i.e.n., una din cele mai mari eruptii vulcanice din ultimii 10.000 de ani a fost
urmata de prabusirea terenului si de formarea unei depresiuni inchise inundata de apa marii - caldarea
geologica Santorini. Aceasta eruptie este vinovata si de disparitia civilizatiei minoice. Cateva eruptii ulterioare,
mai mici, au format doua insule mici in interiorul caldarii vulcanice: Palea Kameni si Nea Kameni.
Desi este vorba despre un grup de insule, se vorbeste ca si cum ar fi una singura. Asezarile sunt grupate pe
insula in cateva sate mici, iar atractiile in Santorini includ cateva muzee interesante, vulcani activi, ramasite din
mai multe epoci, ruine ale vechilor bai romane, teatre si piete. Autobuzele fac legatura intre locatii de pe insula,
iar feribotul face legatura intre insule. O optiune de deplasare intre plaje sunt scuterele ce se pot inchiria cu ziua.
Faimoasele cladiri albe sunt ingramadite una langa alta pe stanca din bazinul central si dupa stanca. Traseele
turistice duc dincolo de insula, dar fac si legatura intre asezarile de pe insula.
Principalele localitati de pe insula sunt: capitala Fira (Thira), Kamari faimos pentru plaja cu nisip negru,
Firostefani, statiunea Imerovigli, Oia, pitorescul sat cu biserici Pyrgos, Perissa cu plaje frumoase si bine
organizate, satul traditional Megalochori, Mesaria in centrul insulei, Monolithos, Vlichada si Thirasia situat pe
insula cu acelasi nume, din apropiere. Este important sa retineti faptul ca Santorini nu beneficiaza de surse de
apa potabila. Santorini ofera turistilor una dintre cele mai faimoase vieti de noapte dintre insulele Ciclade,
intretinuta de multe cafenele, baruri si cluburi de noapte. Cea mai mare parte dintre acestea se gasesc de-a
lungul caldarii vulcanice si in capitala Fira. Puteti gasi insa locuri in care sa va distrati si in orasele Oia, Kamari
si Perissa. Printre cele mai populare baruri din Santorini se numara Art Café cu multa muzica buna, in surdina,
Franco~s - faimos pentru apusul de soare, Kirathira cu muzica de jaz, Koo Club - cea mai mare discoteca,
Renaissance Bar, Full Moon si Zorba~s in Oia, pe marginea stancii.
Daca sunteti interesati de shopping, in Santorini puteti achizitiona o mare varietate de suveniruri, cele mai
cautate fiind bijuteriile din aur si chihlimbar, insa preturile sunt mai ridicate decat cele din Atena.
Poate nu cele mai bune din insulele Ciclade, insa plajele din Santorini sunt faimoase datorita nisipului vulcanic
in culori de rosu si negru, unic in aceste insule. In Kamari, puteti lua lectii de scufundari la Volcano Diving
Center. Perissa este una dintre cele mai faimoase si mai aglomerate plaje din Santorini, iar Plaka Rosie (Paralia
Kokkini) situata la capatul drumului spre situl arheologic Akrotiri este renumita pentru nisipul si pietrisul rosu.
In Santorini iarna este placuta si nu sunt multi vizitatori, iar temperaturile variaza intre 10 si 20°C. Vara
temperaturile ajung pana la 40°C. Feriboturile duc vizitatorii pe insula centrala sau la izvoarele termale. Exista
chiar si un submarin pentru privelisti subacvatice, care insa nu este disponibil in timpul iernii.
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OBIECTIVE TURISTICE:
Vulcanul - Zilnic se organizeaza croaziere catre vulcan si "hot springs", unde turistii pot innota. Barcile
pleaca in fiecare dimineata din portul Athinios sau din portul vechi in Fira si opresc prima data la vulcan, apoi
la "hot springs" - unde turistii pot innota si in final 2 ore in Thirasia pentru a innota sau a servi masa.Pretul
biletului variaza intre 20 si 25€ in functie de ruta aleasa. Copiii sub 12 ani platesc jumatate din valoarea
biletului. Daca decizi sa pleci din portul vechi din Fira, poti ajunge in aceasta locatie pe jos in cca 45 minute pe
un drum pietros, sau poti alege intre teleferic, care trece zilnic la fiecare 15 minute de la 7:30 dimineata pana la
ora 21:00 sau o plimbare cu catarul. Ambele costa in jur de 3,5 €.
Muzeul Preistoric Thera - Cladirea muzeului a fost formata in urma sapaturilor din Potamos. Turistii
pot face un tur al muzeului, vizitand toate descoperirile arheologice. Muzeul a fost construit in 1960, inlocuind
astfel cladirea veche care a fost darmata in urma cutremurului din 1956.Principalele exponate ale muzeului sunt
sculpturile datand din perioada Arhaicului si pana in perioada Romana; vasele si figurinele din argila, datand
din perioada Geometricului si pana in perioada Elenistica.
Panagia Episkopi, Mesa Gonia - Este numele Bisericii Bizantine din secolul 11, i.e.n., cu peretii foarte
frumos pictati.Biserica a reusit sa supravietuiasca multor cutremure. Aici se tine o sarbatoare foarte mare pe
data de 15 August.
George Emanuel Argyros Mansion, Messaria - Unul dintre cele mai remarcabile monumente din
Santorini Program de functionare zilnic din aprilie si pana in octombrie. Pretul biletului, plus un ghid turistic:
3€. Combina arhitectura traditionala din Santorini cu elemente si influente din eclectism. Turistii pot vizita
resedinta fostului proprietar de pamant din Santorini. Parterul desrveste ca hotel de 5 stele, iar etajul ca muzeu.
Thera Antica: situata pe muntele dintre Kmari si Perissa. A fost fondata in secolul 9 i.e.n., de catre
Dorian, care a condus Thera si a continuat sa fie locuita pana in perioada Bizantina. Ruinele apartin perioadei
Elenistice si Romane. Program functionare (15 octombrie - 31 Martie): Luni: inchis, Marti-Duminica: 08.3015.00. Pretul biletului: 2€.
Megaron Gyzi se afla intr-un bloc vechi si are expozitii ale costumelor traditionale apartinand secolelor
16-19, harti si fotografii ale insulei Santorini inainte de cutremurul din 1956, precum si manuscrise vechi ale
bisericii catolice. Program de functionare: Mai - Septembrie: Zilnic 10:30 - 13:30 si 17:00 - 20:00, Duminica
10:30 - 16:30 : Octombrie - zilnic 10:00 - 16:00.
Fabrica de vinuri Boutari: Megalochori - Faimosul proprietar de vinuri, Boutari, a creat o fabrica de
vinuri, unde turistii pot vedea intreg procesul de fabricatie, pot gusta si cumpara.
Muzeul Naval Oia - Construit in Ia, pe ruinele cetatii venetiene, muzeul are o expozitie de elemente
maritime istorice , incluzand artefacte vechi si o minunata biblioteca.
Fira (Thira) - Este capitala insulei, aflata pe stanci la 300 de metri deasupra Calderei si principalul oras
al insulei. Aici sunt cele mai multe muzee, manastiri si biserici, un sit arheologic si posibilitati de shopping
dintre cele mai diverse ( inclusiv bijuterii scumpe). La baza stancii, se afla vechiul port Skala. Pentru a ajunge
aici se poate alege o plimbare pe jos coborand cele 597 de trepte sapate in stanca (dureaza cca. 45 de minute),
un drum cu telefericul (functioneaza la fiecare 15 minute de la 7:30 la 21:00) sau o plimbare cu magarusii. Atat
pentru teleferic cat si pentru magarus pretul este similar, cca. 5 Euro.
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Daca doriti sa mergeti la cumparaturi, cel mai potrivit moment al zilei este dimineata pentru ca spre orele dupaamiezei orasul devine neincapator pentru multimea de turisti iesiti la promenada pentru a admira apusul de
soare
Unul din cele mai spectaculoase locuri de pe insula este Imerovigli. Aflat nu departe de Fira, panorama
care se contueaza din vechea fortareata Skaros este absolut uluitoare. Vechea capitala venetiana servea drept
observator pe vremea piratilor, iar acum este punctul cel mai cautat din Santorini pentru a admira apusul de
soare.
Oia (Oea) - este locul de unde se pot admira cele mai frumoase apusuri de soare pe caldera. Este punctul
cel mai nordic al insulei, la 11 km de Fira. Oia este o statiune foarte linistita ziua, aproape pustie, insa foarte
aglomerata seara cand parca toti turistii de pe insula sunt acolo. Casele localnicilor si unele restaurate sunt
incluse in circuitul turistic, iar celebrele “cave houses” dau un aer aparte locului. Cladirile albe, cu acoperisuri
colorate in albastru, scaldate in lumina rosiatica a soarelui la apus au inspirat numerosi artisti care au impodobit
stradutele inguste din Oia cu expozitii de fotografii, tablouri sau mici magazine de artizanat. Nu ratati apusul de
soare de langa Kasteli Agios Nikolas, unde trebuie sa iti ocupi locul cu 3-4 ore inainte.
Din Oia se poate cobori (235 de trepte) in micutul port Ammoudi, de unde pleaca barcute spre insula vecina
Thirassia. Golful Ammoudi arata ca un décor de cinema. Tot aici este si plaja Armenis, cu cateva taverne in
stanca unde se serveste mai ales peste proaspat iar cei interesati pot face scufundari. Spatiul pentru plaja este
limitat insa faptul ca inoti chiar la poalele Calderei este de neegalat!
Desi sunt obiective turistice importante pentru Santorini, Oia si Imerovigli raman destinatii preferate mai ales de
cei mai boemi, fotografi sau artisti, aceasta fiind partea insulei cel mai putin afectata de turism. Aici vin doar cei
care stiu sa aprecieze ceea ce este diferit si unic. Sunt sate linistite, dar cosmopolite, alese de cei care cauta
liniste, calm si lux in vacanta lor. Acesta este si motivul pentru care aici se gasesc unele dintre cele mai
apreciate restaurante de pe insula Santorini, galerii de arta sau magazine scumpe.
Kamari este printre statiunile cele mai populare din Santorini, datorita plajelor sale cu pietre negre si a
faptului ca aici se poate gasi cazare la preturi rezonabile. Satul a fost construit dupa cutremurul din 1956, fiind
conceput din start ca un sat de vacanta, exclusiv turistic. Kamari are una din cele mai frumoase plaje, Mavri
Paralia, celebra plaja neagra distinsa cu Blue Flag (2 km lungime). Exista si plaja Kamari pentru copii, precum
si multe altele spre nord, pana la Monolithos.
Este statiunea preferata mai ales de familii, viata de noapte nefiind atat de agitata ca in alte parti ale insulei.
Pe drumul spre Kamari este muzeul Vinului, gazduit in Volcan, intr-o pestera subterana. Aici se poate afla totul
despre istoria vinurilor celebre din Santorini.
Perissa - Este cea mai cautata statiune turistica de pe insula. Este populara datorita plajei foarte buna,
nisipului fin si apei cristaline, fiind ferita de vand. Aici se gasesc si ramasite ale epocii bizantine, Biserica Agia
Irini (Santa Irini, din care a derivat si numele insulei), Biserica Sfanta Cruce si Muzeul de minerale si fosile cu
exponate de exceptie. Este mult mai animata decat Kamari, mai populara printre cupluri si turistii cu buget
limitat sau amatorii de camping. Se spune ca aici este cel mai bun nisip negru din zona, rar in lume si cu multe
proprietati terapeutice. Tot aici exista un water park si un loc de joaca destul de mare pentru copii, precum si
locuri amenajate pentru practicarea sporturilor acvative.
Pentru cei mai sportivi si dornici de miscare, o cale de a ajunge la Perrisa este pornind din Kamari, prin orasul
antic Thira, urmand un traseu prin munte. Drumul dureaza circa 1 ora din Kamari in Thira antica si inca 1 ora
pana in Perissa.
Pyrgos - vechea capitala, este satul alb al insulei Santorini. Un oras fortificat venetian, impanzit de case
si drumuri pietruite care mustesc de istorie. Este ca si cum te plimbi printr-un tablou desavarsit, ai parte de
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negrul pamantului care contrasteaza cu casele varuite in alb si florile multicolore care le impodobesc. Aici se
pastreaza cel mai fidel atmosfera autentica a insulei, departe de agitatia turistilor. Se spune ca are mai multe
biserici decat case (aproximativ 75). Satul se bucura de o multime de hoteluri foarte luxoase si multe
apartamente cu vedere la mare. Atentie insa, in oras nu este permis accesul cu masina.
Orasul antic Akrotiri - Este cea mai importanta descoperire arheologica din Mediterana de Est. Eruptia
vulcanica din 1.600 I.e.n. a acoperit cu lava vechiul oras, pastrat intr-o stare excelenta. Orasul este grandios,
acopera o zona destul de mare (cca. 20 de ha) si beneficiaza de un plan urbanistic de exceptie, decoratiuni
interioare frumoase (picturi murale pline de culoare). Vizitati Kasteli din Akrotiri si Goulato, care sunt cu
adevarat impresionante! Va puteti plimba pe strazi si admira cladirile cu aer modern si casele cu doua sau trei
etaje. Este sit-ul arheologic cel mai important din afara Cretei.
Din Akrotiri se poate ajunge la Plaja Rosie (Red Bech) sau cu barca la Plaja Alba (White Beach), sau puteti
merge pe drumurile de tara care duc catre MesaPigadia, Almira si Gialos. Nu trebuie sa ratati nici Farul din
Akrotiri.
Emporio - Este situat la 12 km de Fira in partea de sud a insulei Santorini. Este un sat mic traditional cu
vedere spre Perissa si Perivolos, folosit in trecut drept centru economic al insulei. Aici fiecare colt, curte, casa
sau straduta pe care de abia te strecori aminteste de frumusetile de altadata. Casele sunt construite in trepte, pe
un deal, din loc in loc poti admira pitorestile mori de vant si bisericile tipic cicladice.
In apropiere se afla si Plaja Agios Georgios, renumita pentru practicarea sporturilor acvatice si Plaja Vlychada,
cunoscuta pentru faleza spectaculoasa, modelata de vant, o zona linistita si izolata, de unde se organizeaza tururi
cu minisubmarine. Nu trebuie ratata nici frumoasa faleza a plajei Almyra.
Monolithos este un sat situat pe coasta de est, este o statiune de vacanta potrivita pentru familii, iar apa
este perfecta pentru copii, nefiind foarte adanca.
Cei pasionati de istorie si arheologie, nu trebuie sa rateze sit-ul arheologic. Thira antica dateaza din secolul al 8lea i.e.n. si are o gama larga de vestigii ce au apartinut diferitelor epoci ale civilizatiei grecesti.
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