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Cyklady
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Malownicze Miasta

Plaka (Milos)
Klimatyczna stolica wyspy z tradycyjnymi
bielonymi domami i labiryntem uliczek.
Chora (Naksos)
Stolica wyspy ze starożytnymi ruinami,
średniowieczną wenecką twierdzą i tętniącym życiem nadbrzeżem.

Kup książkę

Oia (Santorini)
Miejscowość, która ma gwarantowane
miejsce w czołówce najbardziej urokliwych zakątków na Ziemi.
Mała Wenecja (Mykonos)
Modna, malownicza dzielnica Chory z wysokimi domami w stylu weneckim.
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cuda natury

Spilia Stalaktiton (Antiparos)
Licząca 45 mln lat jaskinia z „lasem”
niesamowitych stalaktytów i stalagmitów.
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Sarakiniko (Milos)
Plaża otoczona niezwykłymi formacjami skalnymi przypominającymi
krajobraz księżycowy.
Nea Kameni
Wciąż gorąca wyspa zaprasza na
spacer aż do krateru czynnego
wulkanu.
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Ślady historii

Antyczna Fira (Santorini)
Wyjątkowo pięknie usytuowane ruiny starożytnego miasta z fortyfikacjami, świątyniami i teatrem.
Akrotiri (Santorini)
Ruiny miasta sprzed kilku tysiącleci
przez wieki – jak Pompeje – przykryte grubą warstwą popiołów wulkanicznych. Być może to właśnie była
mityczna Atlantyda!
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Ruiny antycznego Delos
Wpisane na listę UNESCO zachwycające ruiny starożytnego miasta –
jedno z najważniejszych stanowisk
archeologicznych w Grecji.
Chrześcijańskie katakumby (Milos)
Katakumby koło Trypiti datowane
na I–VI w. to jedna z najstarszych
w kraju pozostałości po pierwszych
chrześcijanach.
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Najciekawsze ŚwiątyNie

Panagia Kimissis (Folegandros)
Jeden z najpiękniejszych kościołów na
wyspie, zbudowany na miejscu antycznej świątyni Artemidy.

Panagia Paraportiani (Mykonos)
Świątynia stanowi kompleks pięciu kościołów o imponujących plastycznych
kształtach.

Ekatontapiliani (Paros)
Kościół Stu Drzwi to jedna z nielicznych
zachowanych w Grecji bazylik paleochrześcijańskich.

Kup książkę

Poleć książkę
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antiparos

AntIpAros
To zdecydowanie jedna z najbardziej
urokliwych wysp w archipelagu Cyklad. Liczące jedynie 35 km2 Antiparos
potrafi oczarować naturalnym pięknem. Nic dziwnego, że Tom Hanks kupił tutaj dom.
Starożytne imię wyspy – Oliaros –
zostało jej najprawdopodobniej nadane przez Fenicjan i oznacza „zalesione
wzgórze”.
Największymi atrakcjami Antiparos są:
jaskinia znajdująca się na wzgórzu Agios
Ioannis oraz pobliska Despotiko z pozostałościami świątyni Apolla i Artemidy.

Przemierzając wyspę, można zobaczyć
też liczne kościoły i kapliczki z niebieskimi
kopułami (ok. 60), charakterystyczne dla
Cyklad młyny oraz rozległe obszary idealnie nadające się na piesze wycieczki i odkrywanie zróżnicowanej przyrody. Trudno zapomnieć o tętniącej życiem stolicy wyspy z ruinami weneckiego zamku:
miasteczku Antiparos, znanemu też jako
tzw. Chora lub Kastro.
Sąsiadujące z Antiparos wysepki – Tsimintiri i Strongylo oraz Diplo, Reumatonisi i Saliagos – również są niezwykle malowniczymi miejscami.
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Wyłożone kamieniem uliczki i bielone
budynki udekorowane bugenwillami –
przemierzając leżącą na północy wyspy
Chorę (Antiparos, Kastro), można odnieść
wrażenie, że trafiło się do świata z pocztówki. Wzdłuż portu ciągną się tawerny,
kolorowe łódki rybackie leniwie kołyszą
się na wodzie, a starsi mężczyźni zasiadają do tryktraka (ang. backgammon).

warto zobaczyć
Główny deptak miasteczka wypełniony
jest kawiarniami, tawernami i sklepami.
Prowadzi do tętniącego życiem pla
cu Agios Nikolaos – popularnego miejsca spotkań mieszkańców i turystów.
Przy placu wznosi się kościół Agios Niko
laos (św. Mikołaja), patrona ludzi morza.

Wedle inskrypcji znajdującej się nad zachodnimi drzwiami świątyni, wybudował go na własny koszt wikary Damengeaux w 1703 r.
Z placu Agios Nikolaos jest zaledwie
parę kroków do słynnego kastro. Wenecka twierdza mająca chronić wyspiarzy przed piratami została wzniesiona
przez szlachcica Leonarda Loredano w latach 40. XV w. Sercem fortecy był zamek,
a na jej terenie znajdują się cztery kościoły i kompleks 24 dwupoziomowych
domów. Można się było do nich dostać
przez wewnętrzny dziedziniec tylko jednym wejściem – od strony południowej,
chronionym gotycką bramą, która przetrwała do dziś.
W Chorze odbywają się liczne festyny,
które są świetną okazją do przyjrzenia się

▼ Port w Antiparos
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z bliska tradycyjnym tańcom, posłuchania lokalnej muzyki i spróbowania miejscowych specjałów.
Warto także wstąpić do Anti Art Galle
ry www.antiartgallery.gr nieopodal kastro, w której wystawiane są obrazy, fotografie, a także repliki figurek cykladzkich

antiparos | chora

Noclegi
Najwięcej noclegów na wyspie znajduje
się w Chorze i okolicach. Wszystkie podane ceny dotyczą tzw. niskiego sezonu.
◆ Hotel Artemis, tel.: +30 22840 61460,
www.artemisantiparos.com; czynne: 1 IV–10 X; ceny: dwójka od 35 EUR.
Świetna lokalizacja i ładnie urządzone pokoje. Widok na port.
◆ Kastro Antiparos, tel.: +30 22840 61011;
www.antiparosgreece.com; ceny:
dwójka od 70 EUR. Uroczy kompleks
prowadzony przez bardzo sympatycznych właścicieli, znajduje się ok.
10 min spacerem od centrum.
◆ Kemping Antiparos, tel.: +30 22840
61221, www.camping-antiparos.gr;
ceny: 6–8 EUR/os. w zależności od sezonu, wypożyczenie namiotu 2 EUR/
doba. Ulokowany przy morzu, w pobliżu Chory, to alternatywa dla budżetowych podróżników.
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z Muzeum Sztuki Cykladzkiej Goulandrisa
w Atenach. Innym ciekawym miejscem
jest Fashion Concept Boutique Mariliza,
którego właścicielka projektuje biżuterię,
ubrania oraz sandały. To właśnie tutaj robią zakupy celebrytki i gwiazdy Hollywood odwiedzające wyspę.
◆ Thalasea Studios & Apartments, tel.:
+30 22840 61555; www.thalasea.gr;
ceny: dwójka od 50 EUR. Bardzo blisko
plaży i miasteczka. Pokoje urządzono
w stylu cykladzkim.
Dobry stosunek jakości do ceny mają
też: rodzinny hotel Begleri (www.antiparos-hotel-apartments.com; dwójka
od 40 EUR), hotel Galini aka Pavlos Place (www.pavlosplace.com; dwójka od
45 EUR) oraz Aegean Inn (www.aegeoinn.gr; dwójka od 50 EUR).

Wyżywienie
Na wyspie znajduje się wiele miejsc oferujących doskonałe jedzenie. W Chorze
będzie to tawerna Anargyros przy porcie, serwująca bardzo dobre świeże ryby,
w tym gavros (czyli anchois) oraz owoce morza (świetna grillowana ośmiornica). Przy nabrzeżu znajduje się także
znana ze swoich meze Staferos, a nieco
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dalej prowadzona przez Włochów Lolos
słynąca z doskonałej pizzy. Mniej więcej
w połowie długości głównego deptaka
można zaglądnąć do Nisylios na pyszną
kawę i lunch. Doskonałe tradycyjne potrawy podawane są także w rodzinnej tawernie Yiorgis. Na deser warto wybrać
się na lody u Vicky’s.

Życie nocne
Choć Antiparos jest maleńką wyspą, tutejsze życie nocne jest na światowym
poziomie. Na końcu deptaka w Chorze,
na lewo od kastro, znajduje się główny
plac miasteczka otoczony barami i kawiarniami. Dobre koktajle przy chilloutowych brzmieniach serwują Boogaloo,
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Tabula Rasa i Jijikas. Wielbiciele muzyki
rockowej powinni koniecznie wstąpić do
The Doors, prowadzonej przez Thanassisa. To ulubione miejsce muzyków z całego świata. Na placu znajdują się także
bary, w których można potańczyć: Smile
Company, Lime oraz Bee. Doskonała atmosfera panuje także w Logo – barze na
końcu głównej drogi, za butikami, oraz
w Soul Sugar oferującym największy wybór koktajli. Ci, którzy chcą się zabawić,
mają do dyspozycji trzy kluby: rockowy
Remember Club, odnowioną dyskotekę Disco Mill i słynny, owiany legendami
klub La Luna w pobliżu kempingu, wzorowany na dyskotekach sprzed paru dekad. Tego miejsca nie można przegapić!

Poleć książkę
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Plaże Antiparos
Kamieniste lub piaszczyste, spokojne
lub rozrywkowe, dzikie lub zorganizowane. Na Antiparos każdy znajdzie coś
dla siebie, bo 57-kilometrowe wybrzeże
ma wiele do zaoferowania.
Najbliżej Chory znajduje się plaża Sif
neiko (znana również jako Sunset
Beach), do której można dojść na piechotę (ok. 500 m). Nazwę zawdzięcza
widocznej w oddali wyspie Sifnos. Znana jest jako miejsce, w którym można
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obejrzeć najpiękniejszy zachód słońca na Antiparos, niestety bywa narażona na północne wiatry. W okolicy znajduje się plac zabaw dla dzieci. Jedną
z najsłynniejszych plaż na wyspie jest
Camping przyciągająca młodych ludzi i naturystów (część plaży stanowi
oficjalną i pierwszą w Grecji plażę dla
naturystów).
Z plaży Theologos można pieszo
przejść na niezamieszkaną wysepkę
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Fira, leżącą naprzeciwko przylądka Vorino. Woda pomiędzy plażą a wyspą ma
zaledwie pół metra głębokości.
Najpłytszymi wodami może się poszczycić plaża Agios Spyridonas leżąca na południowy wschód od portu. To
doskonałe miejsce dla rodzin z mniejszymi dziećmi i z tego powodu znana
jest też jako Baby Beach. W okolicy znajduje się także plaża Kalargyrous – najspokojniejsza na Antiparos.
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Kierując się wschodnim wybrzeżem na
południe, dociera się do plaż Psaraliki
A i B. To dwie połączone ze sobą plaże,
ocienione drzewami tamaryszkowymi.
Można tam wypożyczyć leżaki z parasolami, rowery wodne, są tam również bary.
Jedną z najpiękniejszych plaż wschod
niego wybrzeża jest piaszczysta Pa
nagia usytuowana w dużej zatoce
z przejrzystymi wodami i srebrzącymi
się w słońcu kamieniami. W pobliżu
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znajduje się mała tawerna podająca
specjały kuchni greckiej.
Amatorzy windsurfingu powinni wybrać się na popularną plażę Glyfa, leżącą 3,5 km od portu, do której dojeżdża miejski autobus. Na plaży wieją
silne północne wiatry, tzw. meltemi,
co sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla entuzjastów sportów wodnych.
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Największą i najdłuższą plażą na wyspie
jest piaszczysta Soros, która mimo swojej urody nie jest polecana dla rodzin
z dziećmi ze względu na kamieniste
dno opadające niespodziewanie w wielu miejscach. Leżaki z parasolami są na
niej dostępne za opłatą, a w pobliżu
znajduje się parę tawern serwujących
ryby i owoce morza. Łatwo się tam
dostać autobusem miejskim. Z kolei
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pobliska plaża Sostis stanowi doskonałe miejsce do nurkowania.
Zachodnie plaże również posiadają
wiele uroku. W północnej części wyspy znajduje się Livadia – odosobniona
piaszczysta plaża dla miłośników natury. Dalej na południe leży dzika Mona
stiria składająca się z dwóch plaż pomiędzy wzgórzami.
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Kierując się na południowy zachód,
dociera się do słynnej Agios Georgios,
gdzie można uprawiać sporty wodne,
w tym kajakarstwo i nurkowanie. W pobliżu znajduje się wiele tawern serwujących lokalne specjały, m.in. suszoną
na słońcu makrelę. Przejazd autobusem do Agios Georgios zajmuje ok. pół
godziny. Stąd można dotrzeć na dwie
inne plaże: Kako Rema i Vathys Volos.
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