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Atrakcje 
Santorini

MALOWNICZE MIASTECZKA I WIOSKI

Wznosząca się nad kalderą Fira z olśnie-

wająco białymi domkami, które sprawiają 

wrażenie, jakby miasteczko zostało wy-

kute w skale.

Miasteczko Oia słynie z domów wtopio-

nych w zbocza kaldery, urokliwej archi-

tektury i niezwykłych zachodów słońca 

nad morzem.

Słynąca z produkcji wina urokliwa Mega-

lochori, jedna z najbardziej tradycyjnych 

wiosek, w której można zaznać prawdzi-

wej atmosfery Santorini.

Dobrze zachowana średniowieczna osada 

Pyrgos z ruinami weneckiej twierdzy  

z ok. 1580 r. oraz Muzeum Santorini Prze-

szłości (Santorini of the Past), ukazującym 

życie dawnych mieszkańców wyspy.

Miasteczko Emporio zachwyca archi-

tekturą, wąskimi uliczkami i tradycyjnym 

charakterem.

Kup książkę Poleć książkę
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Szlak z Firy do Oia obejmujący au-

tentyczne trasy sprzed 1956 r., z któ-

rych można oglądać wspaniałe widoki 

na wyspę i kalderę. Pokonanie go zaj-

muje ok. 3 godz. (10 km). Najlepiej wy-

ruszyć wcześnie rano, żeby uniknąć 

upału i tłumów, lub późniejszym popo-

łudniem, żeby zdążyć na słynny zachód 

słońca w Oia.

Wysepki Nea Kameni i Palea Kameni, 

najmłodsze formacje lądowe we wschod-

niej części basenu Morza Śródziemnego. 

Rejs do Nea Kameni i wspinaczka na jej 

najwyższy punkt dostarczają niesamowi-

tych wrażeń – z góry można podziwiać 

wspaniały widok na kalderę. W małej za-

toczce wokół Palea Kameni można zanu-

rzyć się w gorących źródłach, które mają 

właściwości uzdrawiające.

NEA KAMENI I PALEA KAMENI

POLECANE SZLAKI 

Kup książkę Poleć książkę
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MALOWNICZE PLAŻE

Czerwona Plaża (Kokkini Paralia), której 

nazwa wskazuje, że wszystko tutaj jest  

w czerwonym kolorze – od skał po pia-

sek i kamienie.

Biała Plaża (Aspri Paralia) położona w ma-

łej zatoce otoczonej wysokimi białymi ska-

łami, z której roztaczają się fantastyczne 

widoki.

Przywołująca na myśl krajobraz księży-

cowy Vlychada, jedna z najpiękniejszych  

i najlepiej zorganizowanych plaż na wyspie.

Odznaczona Błękitną Flagą Perissa to zde-

cydowanie jedna z najpopularniejszych 

zorganizowanych plaż na wyspie.

Charakteryzująca się głębokimi wodami 

Kamari, położona u stóp imponującej 

góry Mesa Vouno i ruin Starożytnej Thiry.

Kup książkę Poleć książkę
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STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AKROTIRI

Jedno z najważniejszych odkryć 

basenu Morza Śródziemnego na-

zywane jest zaginioną Atlantydą. 

Erupcja wulkanu z 1600 roku p.n.e. 

pokryła lawą prehistoryczne mia-

sto, dzięki czemu zachowało się 

ono w doskonałym stanie. Nie-

mal wszystkie części budynków 

przetrwały prócz dachów. Do tej 

pory odkryto zaledwie trzy procent 

osady. Do najważniejszych znale-

zisk należą: malowidła ścienne i fre-

ski, zdobiona ceramika, narzędzia, 

wymyślna biżuteria oraz meble, 

które jednoznacznie wskazują na 

potęgę tamtej cywilizacji. 

Kup książkę Poleć książkę
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WINNICE

Art Space – niewielka winnica i galeria 

sztuki usytuowana w XIX-wiecznej jaskini 

w pobliżu Mesa Gonia.

Koutsogiannopoulos w Vothonas, gdzie 

mieści się interesujące Muzeum Wina pre-

zentujące historię wina, sposób jego wy-

twarzania oraz producentów.

Venetsanos w Megalochori, gdzie można 

delektować się smakiem wina i podziwiać 

wspaniały widok na kalderę.

Gavalas Winery – stara rodzinna winnica 

w Megalochori, w której wino wytwarza się 

w tradycyjny sposób.

Kup książkę Poleć książkę
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W Firze, obleganej przez turystów stolicy wy-

spy, nikt nie ma wątpliwości, że znalazł się 

na Santorini. Tradycyjne bielone domy, jakby 

wtopione w zbocze kaldery, robią ogromne 

wrażenie, szczególnie po zachodzie słońca, 

gdy niebo nabiera różowawego odcienia.

historia
Fira została stolicą Santorini w 2. poł. 

XVIII w., po tym, jak jej poprzedniczka – 

Skaros została zniszczona w wyniku silnego 

trzęsienia ziemi w 1650 r. Po tym zdarzeniu 

mieszkańcy dawnej twierdzy przenieśli się 

do Firy, którą z czasem zaczęła zasiedlać lud-

ność z pozostałych rejonów wyspy.

W tamtym okresie miejscowość nie po-

siadała rozbudowanej infrastruktury. Poza 

kanavami (tradycyjnymi winiarniami), win-

nicami i zaledwie kilkoma wakacyjnymi 

domami, nie było tu nic. Z czasem jednak 

niewielka osada przeobraziła się w pręż-

nie rozwijające miasto. W 1956 r. kolejne 

trzęsienie ziemi zniszczyło znaczną część 

zabudowań.

Dzisiejsza stolica jest kulturalnym i han-

dlowym centrum Santorini. Choć to bardzo 

turystyczne miasto, nadal można poczuć tu 

dawną atmosferę wyspy. 

Fira wygląda fantastycznie o każdej po-

rze dnia, jednak o zachodzie słońca staje się 

niezwykle romantycznym miejscem. Można 

to odczuć, delektując się lampką wina na 

jednym z tarasów wychodzących na wulkan.

warto zobaczyć
Przy Ipapantis, głównym deptaku mia-

sta, stoi prawosławna  katedra metro-

politarna, uchodząca za jeden z najpięk-

niejszych obiektów sakralnych na wyspie. 

Świątynia, zbudowana w 1827 r. i odrestau-

rowana po trzęsieniu ziemi w 1956 r., została 

poświęcona Janowi Chrzcicielowi. Wewnątrz 

można zobaczyć przepiękne bizantyjskie 

freski, namalowane przez lokalnego arty-

stę Christoforosa Asimisa, który pracował 

nad nimi przez 7 lat.

Naprzeciwko katedry znajduje się bar-

dzo popularne miejsce w Firze zwane boudi 

Fira i okolice

	▼ Katedra metropolitarna
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Osoby, które lubią wstawać o poranku, 

mogą odwiedzić targ warzywny i rybny na 

świeżym powietrzu. Targ (Manaviki) mieści 

się na obrzeżach Firy (w kierunku Imerovigli).

Popularnym miejscem spotkań mieszkań-

ców jest ruchliwy plac Theotokopoulou, 

wypełniony licznymi kawiarniami, fast-fo-

odami, sklepami i bankami. W jego pobliżu 

znajdują się przystanki autobusowe oraz 

postój taksówek.

Fira to także prawdziwy raj dla osób, 

które lubią zwiedzać muzea. Bogatą trady-

cję Santorini ilustrują kolekcje obejmujące 

rzadkie i cenne eksponaty. Historię i kul-

turę wyspy przybliża  Muzeum Arche-

ologiczne (Archeologico Mousio Thiras)          

(niski mur), gdzie zwiedzający zatrzymują się 

na podziwiane widoków i fotografowanie.

Odchodząc od katedry i kierując się na 

lewo (na wprost wulkanu), bez trudu można 

dotrzeć do uroczego i spokojnego zakątka – 

Kato Fira (Dolna Fira). Rozciąga się on wokół 

kościołów Agios Ioannis i Agios Minas.

Z kolei kierując się na prawo, nie sposób 

przeoczyć ulicy Ipapantis, jednego z naj-

bardziej rozpoznawalnych i tętniących ży-

ciem miejsc w stolicy. Ipapantis znana jest 

także pod nazwą Gold Street (Złota Ulica), 

co stanowi nawiązanie do działających przy 

niej licznych sklepów jubilerskich. W jej dal-

szej części znajduje się mnóstwo sklepików, 

kawiarni, barów, restauracji itp.

Według mitologii, w drodze powrotnej 

z wyprawy po złote runo Jazon i Argonauci 

znaleźli się na wyspie Anafi. Tam Eufemos, 

uchodzący za syna Posejdona, miał sen, 

w którym kochał się z nimfą, córką mor-

skiego bóstwa – Trytona. Nimfa zaszła z Eu-

femosem w ciążę, ale obawiała się gniewu 

ojca, dlatego poprosiła młodzieńca, żeby 

wziął grudkę ziemi i wrzucił ją do morza. 

Kiedy następnego ranka Eufemos się 

przebudził, postanowił spełnić prośbę ko-

chanki. Ku jego zaskoczeniu, spod wody 

wyłoniła się wyspa, która miała zapewnić jej 

bezpieczne schronienie. Nazwano ją Kallisti, 

co oznacza „najpiękniejsza”, albo Strongili, 

ze względu na okrągły kształt. Nimfa uro-

dziła tam Eufemosowi syna – Therasa, od 

którego wzięła się późniejsza nazwa wyspy.

Santorini w mitologii

	▼ Fira. Słynny deptak Ipapantis
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 ul. Erithrou Stavrou; otwarte: IV–X wt.–

nd. 8.00–15.00; bilety: normalny 2 EUR 

(poza sezonem 1 EUR), ulgowy 1 EUR, usytu-

owane w budynku w pobliżu stacji kolejki 

linowej. Zbiory muzeum obejmują rzeźby 

i inskrypcje od okresu archaicznego do 

rzymskiego, a także artefakty garncarskie 

i gliniane figurki od okresu geometrycz-

nego do okresu hellenistycznego. Wśród 

eksponatów można obejrzeć artefakty 

znalezione podczas wykopalisk, głównie 

ze Starożytnej Thiry, a także kolekcję wspa-

niałych waz z V w. p.n.e., imponujące freski, 

rzeźby z okresu hellenistycznego, a także 

dzieła powstałe w okresie bizantyjskim.

W Firze koniecznie trzeba odwiedzić 

 Muzeum Prehistorycznej Thiry (Mo-

usio Proϊstorikis Thiras)  ul. Dekigala; 

otwarte: IV–X śr.–pn. 8.00–15.00; bilety: 

6 EUR, poza sezonem 3 EUR, uważane za 

jedno z najważniejszych muzeów w Grecji. 

W jego zbiorach znajdują się słynne arcy-

dzieła sztuki z czasów prehistorycznych, 

takie jak malowidła ścienne oraz złota fi-

gurka koziorożca. 

W muzeum można obejrzeć znalezi-

ska z wykopalisk w Akrotiri, wcześniejszych 

prac wykopaliskowych w Potamos oraz in-

nych miejsc na wyspie. Eksponaty pocho-

dzą z okresu od późnej epoki neolitu aż do 
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XVII w. p.n.e. i są podzielone na cztery sek-

cje tematyczne.

Pierwsza nawiązuje do wykopalisk 

przeprowadzonych w 1967 r. przez pro-

fesora archeologii Spiridona Marinatosa 

w regionie Akrotiri. Druga odnosi się do 

geologii wyspy, szczegółowo objaśnia-

jąc aktywność wulkaniczną, dzięki której 

Santorini przybrała obecny kształt. Trzecia 

opowiada historię wyspy od okresu póź-

nego neolitu po okres późnocykladzki I, tj. 

początek XVII w. p.n.e., a czwarta ukazuje 

rozkwit miasta Akrotiri w tzw. dojrzałym 

okresie późnocykladzkim I, datowanym 

na XVII w. p.n.e.

Nieopodal Muzeum Prehistorycznej 

Thiry znajduje się atrakcja dla moli książ-

kowych, czyli biblioteka. Mieści się tutaj 

siedziba Fundacji Centrum Kultural-

nego Bellonio  otwarte: pn., śr., pt. 

9.00–15.00, wt.–czw. 9.00–14.00 i 17.00–

20.00, której celem jest promocja litera-

tury i sztuki na wyspie. Centrum posiada 

bibliotekę z 35 tys. książek, których kolek-

cja jest stale poszerzana i wzbogacana.

Przy uliczce Agiou Mina, nieopodal scho-

dów do portu, można wstąpić do Santo-

zeum  www.santozeum.com; otwarte: V–X 

codz. 10.00–18.00; bilety: normalny 5 EUR, 

studenci 3 EUR, dzieci poniżej 12. r.ż. bezpł. 

	▼ Fira
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Folegandros wyróżnia się na tle innych cy-

kladzkich wysp nie tylko dlatego, że stanowiła 

kiedyś miejsce wygnania przeciwników junty 

wojskowej. Z początku może wydawać się 

nieprzychylna, jałowa i nudna, ale to mylne 

wrażenie. O tym, jak wiele uroku posiada ta 

wyspa, można przekonać się, wędrując wą-

skimi uliczkami Chory i Kastro, wspinając się 

na wzgórze Panagia, z którego roztacza się 

wspaniała panorama okolicy, wylegując się 

na jednej z dzikich plaż czy przemierzając 

jeden z kilku szlaków turystycznych. Dodat-

kowo na pełen obraz wyspy składają się do-

skonałe lokalne produkty i słynne rakomelo 

(napój alkoholowy na bazie raki i miodu), 

mające zdrowotne właściwości.

Według jednej z teorii nazwa „Fole-

gandros” została nadana przez Fenicjan, 

którzy, widząc skalistą wyspę, nazwali ją 

phelekgundari, co oznacza kamienisty ląd. 

Jednak bardziej prawdopodobne jest, że 

wyspa została nazwana na cześć jednego 

z synów króla Minosa – Folegandrosa, 

który zapewnił tutaj schronienie Minoj-

czykom z Krety.

warto zobaczyć
Chora

Na wyspie znajdują się trzy miejscowości, 

z czego zdecydowanie najpiękniejsza jest 

Chora, stolica wyspy. Jej wizytówkami są 

osłonięte drzewami małe place, labirynt 

wąskich uliczek Kastro, stare kościoły oraz 

bielone domy udekorowane czerwonymi 

bugenwillami i geranium. Nic dziwnego, że 

większość odwiedzających uważa ją za jedną 

z najbardziej malowniczych cykladzkich osad.

Folegandros

	▼ Folegandros
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Chora składa się z dwóch części: star-

szej – Kastro, stanowiącej rząd budynków 

tworzących fortyfikację weneckiego zamku, 

który od początków XIII w. chronił miesz-

kańców przed atakami najeźdźców, w tym 

piratów, oraz młodszej – rozbudowanej 

poza murami wkrótce po włączeniu wyspy 

w granice państwa greckiego.

Ciekawostką jest fakt, że wygląd dzisiej-

szego Kastro różni się w dużej mierze od 

tego z okresu okupacji weneckiej i osmań-

skiej. W przeciwieństwie do obecnych bie-

lonych budynków z drewnianymi koloro-

wymi balkonami, drzwiami i okiennicami, 

ówczesne domy, budowane z kamieni, nie 

były malowane. Dzięki temu wtapiały się 

	▼ Kastro. Typowa cykladzka architektura 
w obrębie dawnego zamku

Folegandros ma do zaoferowania wiele 

wspaniałych lokalnych smaków. Trady-

cyjnych potraw można spróbować w ta-

wernach Chory i Ano Merii.

Obok miodu jednym z najsłynniejszych pro-

duktów jest souroto – świeży, miękki biały 

ser zwykle podawany z sałatką z pomido-

rów. Koniecznie trzeba spróbować ciastka 

serowego o nazwie kalasouna, wyrabia-

nego na bazie souroto z dodatkiem cebuli.

Warto także skusić się na makaron 

matsata (zwykle podawany z mięsem 

z kurczaka lub królika w sosie pomidoro-

wym), gotowane kapary (kappari magi-

refti), pieczoną ciecierzycę (revithia four-

nou), ślimaki (karavolous), karpouzenia 

– słodkie ciasto z arbuzem, miodem i se-

zamem oraz pasteli na bazie miodu i se-

zamu (tradycyjny mały zakład produkujący 

ten przysmak znajduje się w Ano Meria).

Folegandros – lokalne produkty
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w krajobraz wyspy i tym samym były niewi-

doczne z daleka dla potencjalnych agreso-

rów. Do tej pory w domach liczących ponad 

tysiąc lat mieszkają ludzie.

Chora, zamieszkiwana przez ok. 250 sta-

łych rezydentów, położona jest na wysokości  

ok. 200 m n.p.m. i znajduje się ok. 3,5 km od 

portu Karavostassis. Spacer jej uliczkami to 

czysta przyjemność, bo obowiązuje zakaz 

wjazdu dla samochodów i skuterów. Miesz-

kańcy i turyści pozostawiają pojazdy na po-

bliskich parkingach, np. na placu Pounta.

Warto wiedzieć, że na żadnej z cykladz-

kich wysp nie ma aż tylu placów w obrębie 

jednej małej miejscowości i – co ważne 

– każdy z nich ma swój własny charakter. 

Wspomniany plac Pounta oferuje wspa-

niałe widoki na północną, niedostępną część 

zamku, a także stanowi scenerię dla wy-

darzeń kulturalnych. Z kolei plac Dunavi 

(lub Dunavedes) jest doskonałym miej-

scem wypoczynku w upalne dni, bo można 

się schronić w cieniu drzew, delektując się 

frappe lub jedząc lunch. Na wypełnionych 
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licznymi, tętniącymi życiem barami pla-

cach Contarinis i Piazza można spędzić 

ciekawe wieczory.

Jedną z największych atrakcji w oko-

licy jest  kościół Kimisis Theotokou 

pod wezwaniem Zaśnięcia Maryi Dziewicy, 

wzniesiony na wzgórzu ponad Chorą. Ko-

ściół najpewniej został zbudowany w miej-

scu starożytnej świątyni ku czci Artemidy, 

o czym świadczą starożytne inskrypcje 

i rzeźby. Obecną formę budowla zyskała 

po trwającej 5 lat rekonstrukcji, która roz-

poczęła się w 1816 r. Ze znajdującą się we-

wnątrz ikoną Dziewicy Maryi wiąże się wiele 

legend i opowieści o piratach. Jedna z nich 

mówi, że ikona posłała na dno kilkanaście 

korsarskich okrętów, a na jedynym ocala-

łym samotnie wróciła na wyspę. Według 

starego zwyczaju w każdą Wielkanoc ikona 

jest obnoszona po wyspie po domach wier-

nych, oczekujących błogosławieństwa Ma-

ryi Dziewicy.

	▼ Folegandros
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licznymi, tętniącymi życiem barami pla-

cach Contarinis i Piazza można spędzić 

ciekawe wieczory.

Jedną z największych atrakcji w oko-

licy jest  kościół Kimisis Theotokou 

pod wezwaniem Zaśnięcia Maryi Dziewicy, 

wzniesiony na wzgórzu ponad Chorą. Ko-

ściół najpewniej został zbudowany w miej-

scu starożytnej świątyni ku czci Artemidy, 

o czym świadczą starożytne inskrypcje 

i rzeźby. Obecną formę budowla zyskała 

po trwającej 5 lat rekonstrukcji, która roz-

poczęła się w 1816 r. Ze znajdującą się we-

wnątrz ikoną Dziewicy Maryi wiąże się wiele 

legend i opowieści o piratach. Jedna z nich 

mówi, że ikona posłała na dno kilkanaście 

korsarskich okrętów, a na jedynym ocala-

łym samotnie wróciła na wyspę. Według 

starego zwyczaju w każdą Wielkanoc ikona 

jest obnoszona po wyspie po domach wier-

nych, oczekujących błogosławieństwa Ma-

ryi Dziewicy.

	▼ Folegandros
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ano Meria
Druga co do wielkości miejscowość na wy-

spie, znajduje się 6 km na zachód od Chory. 

Ano Meria, której wzgórza usiane są kaplicz-

kami, w większości składa się z osad rolni-

czych otoczonych polami tarasowymi. Tu-

tejsze domy nazywane themonies stanowią 

małe autonomiczne gospodarstwa, z których 

mieszkańcy sami mogą się utrzymać.

W Ano Meria znajdują się pokoje do wy-

najęcia, tawerny, sklepiki, piekarnia z piecem 

opalanym drewnem, zakład wyrobu pasteli 

oraz Muzeum Ekologii i Etnografii (Folk 

Art Museum), które przedstawia dawne życie 

mieszkańców. Kompleks składa się z kilku 

pomieszczeń. Oprócz bogatej ekspozycji 

narzędzi rolniczych można tu także zoba-

czyć przedmioty osobiste i stroje z epoki.

Odwiedzając tę miejscowość, warto 

wstąpić do małej knajpki i sklepiku w jednym 

– Irini’s, gdzie właścicielka serwuje słynny 

makaron o nazwie matsata. Irini wyrabia go 

na oczach gości i podaje z mięsem w sosie 

pomidorowym posypany serem.

Karavostassis
Port na Folegandros jest miejscem spo-

kojnym i dlatego doskonale nadaje się do 
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Santorini

Travelbook to Twój 
niezastąpiony towarzysz 
podróży. Wskaże Ci 
najważniejsze atrakcje, 
podpowie, czego szukać 
poza głównymi szlakami, 
i wprowadzi w świat 
miejscowych obyczajów. 
Znajdziesz w nim opisy 
najciekawszych regionów 
i miast, a sprawdzone 
informacje praktyczne 
umożliwią staranne 
zaplanowanie podróży.

Santorini

Santorini uchodzi za jedną 
z najpiękniejszych wysp 
świata. I faktycznie nie można 
odmówić jej czaru. Przypomina 
wielki taras wiszący nad 
Morzem Egejskim, z którego 
rozciągają się wspaniałe widoki. 
Słynie z bielonych domów, 
wijących się uliczek, młynów 
wiatrowych, pięknych plaż 
oraz kościołów z niebieskimi 
kopułami. To kosmopolityczne 
miejsce, które łączy tradycję 
z nowoczesnością. 

Zjawiskowe plaże

Piękne zachody słońca

Malownicze miasteczka i wioski

Starożytne zabytki

Wulkan i wyspy

Śluby i winnice

Cena 26,90 zł

ISBN 978-83-283-4015-2      


