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Plaże

Plaże rozciągają się głównie wzdłuż 
wschodniej i południowo-wschodniej części 
Santorini, choć najsłynniejsze i najbardziej 
urokliwe leżą na południu. Mimo że do 
części z nich niełatwo się dostać, stanowią 
one jedną z największych atrakcji wyspy.

Południowe  
wybrzeże
Położona na południu CZERWONA PLAŻA 
(Kokkini Paralia) jest jednym z najbardziej 
intrygujących miejsc na wyspie.  Jak sama 
nazwa wskazuje – wszystko jest tutaj 
w czerwonym kolorze, od skał po piasek 
i kamienie. Plaża jest zorganizowana, przy 
parkingu znajdują się kantyny. Można się 
tutaj dostać łodzią, która odpływa co  
30 min z Akrotiri, lub pieszo od kaplicy 
Agios Nikolaos, ale droga nie należy do 
łatwych. Uwaga! Plaża bywa zamknięta ze 
względu na osuwające się kamienie.

Niedaleko rozciąga się BIAŁA PLAŻA 
(Aspri Paralia), położona w małej zatocz-
ce, w otoczeniu wysokich, jasnych skał. 

Można się tu dostać w ramach zorga-
nizowanego rejsu lub łodzią z Akrotiri. 
Miejscowość oferuje spokojną, malutką 
plażę nad głębokimi wodami, doskonałe 
tawerny oraz fantastyczne widoki na 
wulkan i całą wyspę, które można także 
podziwiać z pobliskiej plaży GIALOS.

W okolicach Faros, niedaleko od latarni 
morskiej, można znaleźć dwie spokoj-
ne plaże. Pierwsza to MESA PIGADIA 
z paroma jaskiniami i niesamowitymi 
formacjami skalnymi, przypominającymi 
te z okolic Vlychady. Drugą jest maleńka, 
zorganizowana plaża KAMBIA, przy której 
mieści się nieduża rodzinna tawerna 
serwująca dobre ryby. Żeby się tu dostać, 
warto wypożyczyć jeepa.

Jedną z najpiękniejszych i najlepiej 
zorganizowanych plaż na wyspie jest 
VLYCHADA z popularnym beach barem. 
To idealne miejsce dla tych, którzy nie 
lubią tłumów. Okolica przywodzi na 
myśl krajobraz księżycowy. W dalszej, 
niezorganizowanej części plaży znajduje 
się miejsce dla nudystów.
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Plaże dla  
aktywnych
Za przylądkiem Exomitis leżą zorganizo-
wane plaże AGIOS GEORGIOS i PERIVOLOS. 
Przejrzyste turkusowe wody, oblewające 
czarny piasek, są doskonałe do uprawia-
nia sportów wodnych. W pobliżu znajduje 
się boisko do siatkówki. Perivolos obfituje 
także w liczne beach bary i tawerny. Moż-
na się tu dostać autobusem, ale należy 
poprosić kierowcę, żeby zatrzymał się 
na żądanie w Perivolos, bo przystanek 
znajduje się w Perissie.

PERISSA to jedna z najpopularniejszych 
zorganizowanych plaż na wyspie, odzna-
czona Błękitną Flagą. Można na niej upra-
wiać sporty wodne, w tym windsurfing, 
jet ski czy jazdę na nartach wodnych. Jest 
tu także centrum nurkowania oraz park 
wodny, a w okolicy doskonale rozwinięte 
zaplecze turystyczne – od szerokiego 

wyboru miejsc noclegowych (w tym kem-
ping) po liczne tawerny i bary.

Kolejna zorganizowana plaża odznaczona 
Błękitną Flagą to KAMARI. Plaża ma bardzo 
dobre zaplecze turystyczne, ale w szczycie 
sezonu staje się zatłoczona. Są tu centra 
sportów wodnych, liczne kafejki, bary, 
restauracje, sklepy i supermarkety, a także 
tętniące życiem kluby nocne. Plażę otaczają 
głębokie wody, co sprawia, że jest dosko-
nałym miejscem do nurkowania. Jej długi 
odcinek rozciąga się u stóp imponującej 
góry Mesa Vouno i ruin Starożytnej Thiry. 
Równolegle do plaży biegnie promenada, 
latem zamknięta dla ruchu kołowego.

Nieopodal leży popularna wśród 
młodych turystów plaża AVIS, na 
której można uprawiać sporty wodne, 
szczególnie windsurfing (sprzyjający 
wiatr) oraz niezorganizowana, odludna 
i spokojna AGIA PARASKEVI.

SANTORINI   Plaże
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Okolice Firy
Fira to nie tylko jej urokliwe zaułki i mu-
zea. To także niezbyt odległe od centrum 
okolice, w których można zobaczyć wiele 
ciekawych wiosek.

Firostefani
Firostefani leży ok. 10 min drogi od 
centrum Firy i stanowi niejako jej konty-
nuację. Spacer starą brukowaną ścieżką 
przy kalderze (trasa prowadzi dalej do 
Imerovigli i Oia) jest najlepszym sposo-
bem na zwiedzenie tej malowniczej osady. 
Okolica zachowała tradycyjny charakter 

i, podobnie jak Imerovigli, szczyci się 
fantastycznymi widokami. 

W przeciwieństwie do tętniącej życiem Firy 
panuje tu spokojna atmosfera. To idealne 
miejsce dla tych osób, które chcą być 
blisko intensywnego i kosmopolitycznego 
życia stolicy, ale nie w jego sercu.

Kościół Agios Theodoros
Charakterystycznym elementem miej-
scowości Firostefani jest kościół Agios 
Theodoros z niebieską kopułą, który od 
lat pojawia się na wielu zdjęciach ukazu-
jących Santorini. Warto go odwiedzić dla 
starej ikony, która znajduje się na ołtarzu 
w prezbiterium.

Z historią powstania kościoła wiąże się 
ciekawa legenda: kiedy w 1570 r. pewien 
marynarz przywiózł z Rosji ikonę przed-
stawiającą Dziewicę Maryję z Dzieciątkiem 
na ręku, wierni umieścili ją w specjal-
nie na tę okoliczność zbudowanym 
kościele, który powstał w miejscu dwóch 
mniejszych kaplic. Wkrótce rozniosła się 
wieść o cudach dziejących się przy ikonie. 
Wiarę mieszkańców wyspy w niezwykłe 
moce ikony podtrzymał „cud” związany 
z jej ocaleniem podczas trzęsienia ziemi 
w 1956 r. Kościół wówczas ucierpiał, ale 
ikona pozostała nienaruszona.

Oprócz wspomnianej wyżej świątyni 
w Firostefani znajduje się także kościół 
Agios Gerassimos, a przy drodze do Ime-

rovigli klasztor Agios Nikolaos zbudowany 
w 1651 r. przez rodzinę Gyzis.

Imerovigli
Miejscowość położona na obręczy kaldery, 
30 min piechotą od Firy, słynie z jednego 
z najpiękniejszych widoków na wulkan. 
Zachody słońca w Imerovigli są tak 
urzekające, że wiele par właśnie tutaj 
decyduje się na ślub.

Architektura malowniczej i spokojnej 
osady jest zachwycająca. Znajduje się tutaj 
wiele luksusowych i butikowych hoteli 
nastawionych na bogatszą klientelę oraz 
kilka ciekawych zabytków. Na uwagę zasłu-
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guje m.in. kościół Panagia Malteza z ikoną 
Maryi, która podobno została znaleziona 
na Malcie, oraz najstarszy na Santorini ka-
steli. Do tego ostatniego nawiązuje zresztą 
nazwa miejscowości, która pochodzi od 
słów imera (grec. dzień) i vigla (grec. wieża 
strażnicza). Z racji swojego usytuowania 
Imerovigli stanowiła bowiem doskonały 
punkt obserwacyjny, z którego w porę 
można było dostrzec piratów. 

Forteca Skaros
Zamek Skaros został wzniesiony między 
1205 a 1230 r. przez obywatela Republiki 

Weneckiej Giacomo Barozziego, który 
uczynił z tego miejsca stolicę wyspy. 
Fortyfikacje zbudowano z kamienia, 
a w ich niewielkim obrębie mieściło się 
ok. 200 rezydencji, kościołów i klaszto-
rów oraz labirynty uliczek. Połączenie 
z pozostałą częścią osady było możliwe 
dzięki ruchomemu drewnianemu mo-
stowi.

Mimo że forteca nigdy nie została zdo-
byta, przez stulecia stopniowo niszczała 
w wyniku erupcji wulkanu i wywołanych 
nimi trzęsień ziemi. Ostatecznie jej teren 
został opuszczony w XVII w. Większość 

mieszkańców przeprowadziła się do Firy, 
która stała się nową stolicą wyspy. Dzisiaj 
po dawnych fortyfikacjach pozostały tylko 
skromne ślady.

Gialos
Stary port Gialos leży u stóp skalistego 
urwiska, na którym rozlokowała się Fira. 
To tutaj przypływają turyści na statkach 
wycieczkowych lub promach i udają do 
stolicy – pieszo, na grzbiecie osiołków lub 
kolejką linową. Stąd także można wypły-
nąć kaikami (tradycyjnymi drewnianymi 

statkami) na jednodniową wycieczkę na 
wulkan i pobliską Tirasię.

W Gialos znajdują się Tripes (jaskinie), 
stara fabryka pomidorów Gr. Koutsogian-
nopoulosa i biała kaplica Agios Nikolaos, 
stanowiąca przykład architektury eklezja-
stycznej.

Port połączony jest z Firą tzw. Karavola-
des – drogą obejmującą ok. 600 stopni. 
Ci, którzy podejmą się trudu wspinaczki, 
zostaną wynagrodzeni imponującymi 
widokami. Inną opcją podróży do Firy 
jest skorzystanie z siły mięśni osłów 
i mułów. Ta forma transportu pasażerów 
i towarów jest nadal stosowana w kilku 
wioskach ze względu na trudno dostęp-
ne, wąskie ścieżki.

Karterados
Karterados to mała wioska, która niegdyś 
była dobrze prosperującym miasteczkiem 
z licznymi rezydencjami kapitanów. 

Okolica była zamieszkana od XVII w. 
Leżąca w wyschniętym korycie rzeki 
osada pozostawała praktycznie niewi-
doczna z morza. Jej nazwa pochodzi od 
greckiego słowa karteri (grec. punkt 
zasadzki) i prawdopodobnie nawiązuje 
do tego, że mieszkańcy zasadzali się 
tutaj na piratów.

C I EKAWOSTKA

Lokalne przysmaki
Karterados pełna jest kawiarni, restaura-
cji z tradycyjną kuchnią i sklepów, w któ-
rych można zakupić lokalne przysmaki. 
Warto też wstąpić do tradycyjnej piekarni 
Kalisperis, gdzie można skosztować 
wypieków ze starego pieca opalanego 
gałązkami winorośli.

 Stary port Gialos 
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Na placu miejskim znajduje się tradycyjny 
młyn wiatrowy i tablica upamiętniająca 
poległych w czasie II wojny światowej. 
Po lewej stronie, za wyjściem z placu, 
droga ostro skręca w lewo i daje początek 
„Schodom Galaiosa”, które prowadzą do 
starej części Karterados z brukowanymi 
uliczkami, pięknymi rezydencjami kapi-
tanów i wbudowanymi w skałę domami 
w jaskiniach.

W centrum wioski stoi kościół Analipsi 
tou Sotira (Wniebowstąpienia Zbawiciela) 
z dzwonnicą w kształcie wieży, co jest cha-
rakterystyczne dla architektury włoskiej. 
Czterdzieści dni po Wielkanocy odbywają 
się tutaj wielkie uroczystości.

W wiosce znajdują się jeszcze dwa inne 
kościoły zbudowane w typowo santo-
ryńskim stylu: Agios Nikolaos i Isodia tis 
Theotokou (Objawienia Matki Boskiej).

Vourvoulos
Vourvoulos znajduje się ok. 4 km od Firy, 
na drodze w kierunku północnych plaż.  
Ta malownicza wiejska osada z małym 
portem i kolorowymi łodziami rybackimi 
jest idealnym miejscem na odpoczynek 
z dala od zgiełku. Znajdują się tu przy-
tulne kawiarnie oraz tradycyjne tawerny, 
w których serwowane są świeże ryby 
i pyszne lokalne specjały.

W Vourvoulos warto przespacerować się 
brukowanymi uliczkami, wzdłuż których 
stoją klasyczne cykladzkie domy z uroczy-
mi dziedzińcami.

Na głównym placu wznosi się imponujący 
kościół Agios Efstratios – święto jego patro-
na przypada na 13 grudnia. Warto również 
odwiedzić piękny kościół Agios Panteleimo-
nas, przy którym znajduje się cmentarz. 

 Wschód słońca nad Vourvoulos

W Firze, Firostefani, Imerovigli oraz 
w Vourvoulos działają liczne restauracje, 
tawerny, kawiarnie, minimarkety oraz 
inne sklepy, w których można kupić 
produkty spożywcze. Osoby, które lubią 
wstawać o poranku, mogą odwiedzić targ 
warzywny i rybny na świeżym powietrzu 
(Manaviki), położony na obrzeżach Firy 
(w kierunku Imerovigli). 

W wielu restauracjach i tawernach można 
skosztować dań kuchni regionalnej 
przyrządzonych na bazie świeżych, 
miejscowych produktów, a dodatkowym 
atutem tych lokali będą wspaniałe 
widoki na kalderę (w miejscach bardziej 
obleganych rezerwacja może się okazać 
konieczna). Tradycyjne kawiarnie, na 
które łatwo trafić niemal na każdym 
kroku, oprócz frappe (kawa mrożona), 
ulubionego greckiego letniego napoju, 
często oferują przekąski.

W Firze wiele lokali jest otwartych 
do późnych godzin. Podobne istnieją 
w miejscowościach Oia, Perissa, Perivolos 
i Kamari, gdzie liczne bary i kluby na 
plaży działają do bardzo późna.

WYŻYW I EN I E

NOCLEG I

Duży wybór miejsc noclegowych po-
siadają także okoliczne miejscowości, 
szczególnie Firostefani oraz Imerovigli. 
Noclegi w Imerovigli są jednak dla osób, 
które nie muszą liczyć się z kosztami 
i pragną mieć widok na kalderę (wiele 
hoteli spełnia ten warunek). Hotele i po-
koje do wynajęcia można także znaleźć 
w Vourvoulos.

Ze względu na ukształtowanie terenu 
wyspy większość miejsc noclegowych, 
z wyjątkiem kilku większych 5-gwiazd-
kowych hoteli, to niewielkie, kameralne 
miejsca. Więcej informacji na temat bazy 
noclegowej można znaleźć np. na stronie 
www.santorini.com/hotels.

Fira ma doskonałe zaplecze noclegowe nie-
zależnie od pory roku. Można tu znaleźć naj-
większy wybór noclegów, w tym kemping. 
Tańszego zakwaterowania można szukać np. 
w Karterados, zaledwie 2 km od Firy.

KOMUN I KACJA

Fira jest dobrze skomunikowana z resztą 
wyspy. Z portu Gialos do stolicy można 
się udać samochodem, autobusem, kolej-
ką linową lub pokonując 587 szerokich 
stopni. Można się także przejechać na 
ośle, choć nie jest to szczególnie poleca-
ny środek transportu.

W pobliżu placu Theotokopoulou w Firze 
znajdują się przystanki autobusowe oraz 
postój taksówek. Uwaga! W szczycie sezonu 
pojazdy nie mogą przejeżdżać obok placu, 
dlatego korzystają z tzw. drogi Karterados. 
Z jednej strony prowadzi ona na północ 
do Kontochori, Firostefani, Imerovigli i Oia, 
a z drugiej na południe do Mesarii, skąd 
można dostać się w inne rejony wyspy.

I N FORMATOR

Stolica Santorini, jak przystało na najbar-
dziej tętniącą życiem miejscowość na wy-
spie, niezależnie od pory roku dysponuje 
doskonałym zapleczem turystycznym. 
Oprócz licznych ofert noclegowych, re-
stauracji i barów można tu znaleźć banki, 
pocztę, apteki, szpital, a także mnóstwo 
sklepów i punktów usługowych. 

Bardzo dobrze rozwinięte zaplecze 
turystyczne mają także Firostefani oraz 
Imerovigli, w których znajdują się restaura-
cje, tawerny, kawiarnie oraz minimarkety. 
Dodatkowo w Imerovigli działają biura 
podróży i wypożyczalnie samochodów.
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