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1.

2.

Red Beach, Santorini

White Beach, Santorini

Över Red Beach har du en mycket speciell
vy med stranden som ligger isolerad på
öns sydvästra sida. Du kan inte köra bil
hela vägen utan får parkera en bit ifrån
och sedan ta en trev-lig promenad för att
se den vackra röda stenstranden. I
synnerhet från sjösidan är här väldigt
vackert. På väg ut från Akrotiri är det
skyltat mot Red Beach.

Från Red Beach kan du åka båt till den
mindre stranden White Beach. Hit kommer man bara med båt och den vita klippväggen är fantastiskt vacker att se från
havet. Berget är av pimpsten och i ett visst
ljus skimrar det i vackert grönt. White
Beach passar dig som vill snorkla och vi
rekommenderar att du tar med dig
kameran för att föreviga de vackra
vyerna.

3.

4.

Lugn och skön strand,
Santorini
Koloumbostranden ligger avskilt
på Santorinis nordöstra sida och är
perfekt för dig som vill ha en strand
nästan helt för dig själv. Hit kan du
bara ta dig till fots och det ﬁnns
varken solstolar eller kiosker. Ta
med en härlig picknick och njut av
stillheten och friden.

5.
Vlychada Beach,
Santorini
Vlychada Beach en bit söderut från
Perissa/Perivolos på Santorini.
Stranden är verkligen fridfull och
här är det lätt att tillbringa många
sköna timmar. Bredvid stranden
ﬁnns en liten charmig hamn, dit
ﬁskarna kommer in med sin
dagliga fångst.

Familjevänlig strand,
Santorini
Monolithos är en långgrund
sandstrand som ligger lite norr om
Kamari på Santorini. Här är det
lugnt och området är familjevänligt. På någon av tavernorna
vid stranden kan du äta en god och
prisvärd lunch. Ta dig också en titt
på den lilla hamnen och de små
ﬁskebåtarna en liten bit därifrån.

6.
Trevliga strandbarer,
Santorini
Det ﬁnns gott om mysiga strandbarer i livliga Perivolos. Till de mest
kända hör Chilli och Jojos. Har du
tur kan du få syn på någon grekisk
celebritet under besöket på härliga
Jojos, där stämningen är både
trevlig och tillbakalutad. För dig
som vill bada ﬁnns en inomhuspool i baren.
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7. Vandring från Fira till Oia, Santorini
Från Fira till Oia ﬁnns en stig längs med
calderan, som är fantastiskt vacker. Om
du går från Fira norrut så kan du avsluta
dagen i solnedgången med middag i Oia.
Det är bra att vara i hyfsat god form för
att orka gå hela vägen, men det ﬁnns små
restauranger och caféer längs vägen, så
du kan ta det lugnt med täta pauser om
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du vill. Under vandringen passerar du
Imerovigli och inte minst Skarosklippan.
Du kommer tätt inpå både natur och
fantastisk utsikt från klipporna ut mot
Calderan. Kontakta din reseledare för mer
information.

8.

9.

Manganari, Ios
En charmig sandstrand som ligger
lite avskilt och är som gjord för
avkoppling. Stranden består av
fem olika småstränder som skiljs
åt av klippor. Det förtrollande
azurblå vattnet gör stranden till
ett givet utﬂyktsmål. Hit tar du dig
med lokalbuss från både Chora och
Mylopotas

10.
Koubara strand, Ios
En vacker sandstrand som ligger
lite avsides. Det ﬁnns några caféer
och restauranger i området, men
det är ändå lugnt och rofyllt.
Stranden är långgrund och perfekt
för loja plask i strandkanten. Att se
solen gå ner över havet är en
underbar avslutning på dagen.

Mylopotasstranden, Ios
Detta är en strand med vackert
klart vatten, restauranger, barer
och vattensporter. Här kan du
varva underbar avkoppling i solen
med roliga vattenaktiviteter.
Stranden är cirka en kilometer
lång, och även om den är välbesökt
så ﬁnns en god möjlighet att hitta
en alldeles egen plats.

11.
St. Georgeos, Naxos
Den här stranden ligger vid Naxos
stad, den är långgrund och perfekt
för barnfamiljen. Längs med stranden ﬁnns små tavernor. Varför inte
prova Trata som är känd för sin
clubsandwich och goda milkshakes.
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12.
Plaka, Naxos
Detta är förmodlningen öns bästa
strand - lång med gnistrande
kristallklart vatten. Här kan du ligga
avskilt mellan sanddynerna eller nära
vattnet. Längs med stranden ﬁnns det
trevliga tavernor och olika
vattensporter.

13.
Surﬁng, Naxos
Naxos har gott om stränder som passar
bra för wind- & kitesurﬁng, både för
nybörjare och rutinerade surfare.
Flisvos sportcenter, som ﬁnns både i
Naxos stad och Mikri Vigla, erbjuder
olika kurser och hyr också ut
utrustning.

14.
Sarakiniko, Milos
Detta är Milos mest spektakulära
strand med fantastiska klippor som
skimrar likt snö. I en vik mellan
klipporna ﬁnns en liten sandstrand.
Dock är det inte för sandstranden som
du kommer hit, utan för de vackra
klipporna.
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Paradise taverna på Plakastranden,
Naxos.

EGNA STRÖVTÅG

15.

16.

Charmiga Akrotiri, Santorini

Fyrtorn med utsikt, Santorini

Akrotiri ligger på öns sydvästra sida och
är byggd i gammal traditionell stil med
charmiga vitkalkade hus och smala
gränder och har det omisskänliga
inslaget av äldre män som löser
världsproblemen över en kopp grekiskt
kaffe. Det ﬁnns gott om caféer och
tavernor i byn i synnerhet kring torget.
Inte långt från Akrotiri ligger den unika
Red Beach och Faros fyrtorn.

På Santorinis sydsida, längst ute på
klippspetsen, ligger det sägenomspunna
fyrtornet Faros. Utsikten är överväldigande över det kristallklara vattnet,
som slår upp mot de höga klipporna och
calderan. Här får man också en vy över
vulkanön Nea Kameni, den lilla vita ön
Aspronisi och Oia på andra sidan av ön.
På vägen från Faros ﬁnns en liten vägbutik som ägs av en äldre dam som under
hela sitt liv har livnärt sig på tomat- och
kaprisodling. Hon gör också kaprisinläggningar och soltorkade tomater som
är en lokal specialitet. Stanna till på
tillbakavägen och köp med dig hennes
delikatesser hem.
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17.
Profet Ilias, Santorini
Profet Ilias är Santorinis högsta berg med
sina 556 meter över havet. Från toppen
har man utsikt över hela ön och på en klar
dag kan man se ända till Kreta. För att
komma hit passerar man först den gamla
staden Pyrgos, och vägen ändrar sedan
gradvis karaktär och blir till en slingrande
serpentinväg innan den slutligen når
toppen.

18.
Megalochori, Santorini
Megalochori hälsar dig välkommen med
sina smala gränder och vackra blå dörrar.
Innan du kommer fram till torget passerar
du kyrkan, där tornet är byggt ovanpå
stadsporten. Det idylliska lilla torget är
trivsamt och staden är full av rosa bougainvillea. Här ﬁnns ﬂera mysiga restauranger och caféer. Besök gärna den lilla
vingården intill torget. Här kan du lära dig
mer om hur man framställer vin och
självklart får du även smaka på slutprodukten.
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19.
Oia i solnedgången, Santorini
Under en Santorinisemester är det nästan
obligatoriskt att uppleva solnedgången
vid Oia. Orten är en gammal stad som har
varit inspirationskälla för många kända
konstnärer under årens lopp, vilket inte är
svårt att förstå. Med sitt läge på öns nordspets bjuder staden på en vidunderlig
utsikt över calderan och norröver mot
öaarna Sikinos, Ios och Folegandros.
Oia är vackert utsmyckad och här råder
en fantastisk stämning under den vackra
solnedgången. Färgspelet när solen går
ner är en oslagbar naturupplevelse.

Det ﬁnns också två romantiska hamnar:
Arméni dit man promenerar längs en liten
stig och Ammoudi dit man enklast tar sig
med bil.
Butikerna i Oia har ett rikt utbud av konsthantverk och smycken som man gärna
köper hem som souvenirer.

Kontakta din reseledare för att höra vilka
olika alternativ vi erbjuder för att besöka
Oia.
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20.

21.

Båtuﬂykt, Milos
Vill man utforska den svåråtkomliga västra sidan av Milos, så gör
man det enklast med båt. Från
Adamas går det varje dag båtar
som kör turer runt ön. De ﬂesta
turerna går också förbi Kleftiko, en
plats där pirater brukade gömma
sig

22.

Parikia, Paros
Huvudorten på Paros heter Parikia
och har ca 4 500 innevånare. Här
hittar du mysiga gränder som
kantas av traditionella hus och
kyrkor. Det ﬁnns gott om trevliga
tavernor, caféer och butiker längs
med gågatan.
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Upptäck Kykladerna
När du är i Kykladerna kan vi
rekommendera dig att utforska
några av de andra öarna i ögruppen. Det är enkelt att ta sig mellan
öarna med de lokala fartygen. Biljetter säljs både i hamnarna och på
små resebyråer i orterna. Från
Naxos tar det t ex endast 30 minuter att ta sig till grannön Paros.
Sträckan mellan Paros och Antiparos traﬁkeras av en liten båt
som har ﬂera avgångar per dag.
Beﬁnner du dig på Santorini och
vill byta ut vulkanstränderna mot
ljusa sandstränder för en dag?
Hoppa då på en färja och åk till Ios
– resan tar bra 1 timme.

23.
Emborio, Santorini
I den lilla byn Emborio tar du dig
fram på snirkliga små gator som
kantas av traditionella hus och
kyrkor. Vid ingången till byn ﬁnns
ett litet café som serverar goda
smoothies och grekiskt kaffe.

24. Imerovigli och Skaros-klippan, Santorini
Imerovigli ligger mellan Oia och Fira och
är en av de typiska vita städer som
klättrar på klipporna mot calderan.
Många av vykorten som man köper i
Grekland har hämtat sina motiv härifrån.
Från Imerovigli kan du komma ut på

Skarosklippan där det en gång låg en borg
som användes till att övervaka öns kustremsa. I dag är det bara en ruin, men
promenaden ut på klippan bjuder på både
motion och en fantastisk upplevelse.
Glöm inte att ta med kameran!
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25.

26.

Pyrgos, Santorini

Huvudstaden Fira, Santorini

Pyrgos var tidigare Santorinis huvudstad
och orten ligger runt en bergstopp med en
borg högst upp, som byggdes som försvar
mot pirater. Stadens gator bildar labyrinter – helt enkelt ett sätt att lura piraterna så att de inte skulle kunna komma upp
i borgen. Runtomkring Pyrgos ligger fortfarande ruinerna kvar efter husen som
förstördes i jordskalvet. Staden är mycket
charmig med slingrande trappor, gränder
och stora vackra kyrkor, och på torget
ﬁnns både restauranger och caféer.

Fira är Santorinis huvudstad och här bor
cirka 2 000 människor. Staden är byggd på
klippan ner i calderan och här ﬁnns både
shopping, ﬁna caféer, vacker utsikt och
pittoreska gränder. Det ﬁnns också massor av guldsmeder, skobutiker och spännande små butiker. Det är en god idé att
ta sig ner till den gamla hamnen, anringen
via en liten stig eller med en linbana, och
njuta av en god lunch med havsutsikt.

27.
Ancient Thira, en vandring
över Kamari-Perissa-berget,
Santorini
På toppen av berget Mesa Vouno, som
skiljer Kamari och Perissa åt, ligger de
imponerande ruinerna från den antika
staden Thira. Du promenerar bokstavligen genom historien i sällskap med den
fantastiska utsikten. Det ﬁnns gott om
skriftlig information på plats, så du får dig
en mycket konkret historielektion.
Man kan ta sig till Mesa Vounos topp från
både Perissa och Kamari. Från Kamari
kan man köra bil ända upp till toppen, och
det ﬁnns dessutom en minibuss som kör
upp den vägen. Att gå upp på berget tar
omkring en timme. Räkna med ungefär
två timmar plus tiden det tar att gå
igenom ruinstaden.
Kontakta gärna din reseledare för att få
komplet-terande information innan du
ger dig ut på utﬂykten.

28.
Spökstaden Mesa Gonia,
Santorini
Efter den svåra jordbävningen på Kykladerna förblev staden Mesa Gonia i
ruiner och det är en fascinerande plats att
besöka. Det är verkligen intressant att
vandra genom denna ruinstad där tiden
har stått still. Atmosfären här är alldeles
speciell.
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29.

30.

Santorinis borgar

Ammoudia, Santorini

De kykladiska öarna har varit hårt
ansatta av pirater och för att skydda sig
och övervaka kusterna byggde man
fästningar och borgar. Det ﬁnns gott om
ruiner efter dessa borgar i bland annat
Pyrgos, Emborio, Akrotiri, Imerovigli och
Oia. Alla har sin särprägel: Pyrgos för det
speciella sättet som staden är byggd på,
Akrotiri med dess stora borg, Imerovigli
med en fantastisk utsikt och Emborio med
sin traditionella stil som är så välbevarad.

Ammoudia ligger norr om Oia och hit
kommer man lättast med bil. Ät en
utmärkt lunch på någon av restaurangerna eller varför inte åka hit och njuta av
den underbart vackra solnedgången.
Staden har byggts runt hamnen och man
låter sig lätt imponeras av de eleganta
husen som klättrar upp längs klipporna.

31.

32.

Lefkes, Paros
Om du beﬁnner dig på Paros så ska
du deﬁnitivt planera in ett besök
till Lefkes. Denna by ligger mitt på
ön, längs en bergskam. Parkera
utanför byn och promenera upp till
den stora kyrkan. Glöm inte att ta
med kameran – här ﬁnns det chans
till många vackra bilder.

33.
Naoussa, Paros
Naoussa är en lättomtyckt by med
en trevlig liten hamn. I hamnen
ﬁnns det ﬂera tavernor och butiker. Ta gärna en promenad i de
mysiga gränderna ovanför
hamnen.

Apollonas, Naxos
Detta är en lugn liten ﬁskeby som
ligger på den norra sidan av Naxos.
Hit tar du dig enklast med buss
eller hyrbil. Slå dig ner på en taverna i hamnen och njut av grillad
nyfångad ﬁsk. Ligger vinden på
från syd eller väst passar det också
bra att göra en badutﬂykt hit.

34.
Utomhusbio, Santorini
Att se ﬁlm under stjärnorna,
samtidigt som man kan njuta av
ljumma vindar, är unik upplevelse.
I Kamari ﬁnns det en utomhusbio
där du kan göra precis det. I den
lilla kiosken kan du bl.a. köpa
popcorn, öl och vin. Kontakta din
reseledare för mer information.
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35.

36.

Båttur Kamari – Perissa,
Santorini

Thirassia

Mellan Perissas och Kamaris
stränder går det en liten träbåt
som tar dig runt berget på ungefär
en kvart. Det är en trevlig tur och
ett smidigt sätt att ta sig runt
mellan orterna. Båda städerna har
något speciellt att erbjuda, så det
är deﬁnitivt värt att göra ett
avbrott i semestervardagen för att
få lite nya upplevelser. Perissa har
en vacker sandstrand och i Kamari,
som är lite större, ﬁnns det ﬂera
restauranger och butiker. Det går
också att göra en utﬂykt över
berget och besöka den antika
staden Ancient Thira på toppen.
Det tar ungefär två timmar utöver
den tid du spenderar i Ancient
Thira. Observera att det är stängt
på måndagar.
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Ön Thirassia var en gång en del av
Santorini men i dag är den åtskild
och dessutom relativt orörd. I den
lilla byn Manolas väntar en genuin
Greklandsupplevelse och i den
folktomma hamnen Riva i norr kan
du koppla av vid det underbart
kristallklara vattnet. Det går båtar
tre gånger om dagen från Ammoudis hamn till Riva och Krofos,
Manolas. Glöm inte att packa
snorklingsutrustning och picknick.

37.

38.

Njut av en spabehandling

Bonita Beauty Salon, Naxos

Flera av hotellen i Apollos program
erbjuder spabehandlingar. Det ﬁnns
mycket att välja på, både när det gäller
pris och behandlingsformer. Vill du ha en
avslappnande massage, få naglarna
ﬁxade eller en romantisk stund tillsammans med den du håller av. Utnyttja ledigheten till att skämma bort dig själv
– det är ju det en semester är till för!

På Bonita Beauty Salon på Naxos kan du
koppla av i skön miljö och låta dig behandlas av professionella händer. Njut av
salongens olika massager: antistress,
aromaterapi och varma stenar. Salongen
erbjuder också vaxning, manikyr, pedikyr
och mycket annat.
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MAT OCH DRYCK

39.

40.

Läcker matkultur

Vinsanto, Santorini

När grekerna går ut och äter börjar de vid
halv tio och slutar inte före midnatt. Man
äter ofta smårätter, meze, som landar i
bordets mitt och alla äter av allt. Kalamari, saganaki, grekisk sallad, tzatziki,
grekiska köttbullar och mycket mer.
Prova också fava, som är en specialitet
som tillagas på linser och serveras med
citron och rå lök. En god idé är att fråga
personalen vilka meze de rekommenderar för dagen.

Något du absolut måste smaka när du är
på Santorini är Vinsanto. Det är ett lokalt
producerat dessertvin som görs på soltorkade druvor som sedan pressas, och
ger vinet en mycket söt smak. Det är såklart också en perfekt souvenir att ta med
sig hem.
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41.

42.

Volcan Wines, Santorini
Volcan Wines ligger efter vägen
mellan Kamari och Messaria på
Santorini. Det här är faktiskt en
trevlig familjeutﬂykt – barnen
uppskattar det intressanta vinmuséet och de vuxna kan smaka de
olika vinerna och kanske avslutningsvis njuta av ett kallt glas
lokalproducerat Vinsanto.

43.

Donkey Beer, Santorini
En liten bit utanför Kamari, längs
vägen mot Fira, ligger det lilla bryggeriet Santorini Brewing Company som brygger det lokala ölet
Donkey Beer. Här kan du gå en
guidad tur som självklart avslutas
med provsmakning.

44.
Lokalt vin, Naxos
Naxos är vinguden Dionysos
födelseort och det är kanske föga
förvånande att ön är berömd för
sitt goda vin. Vinet görs på både
blå och gröna druvor och har en
mycket karaktäristisk smak.
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Kitronlikören, Naxos
Missa inte Naxos egen likör Kitronlikören. Den har en frisk
smak av citrusfrukten kitron. I
Naxos stad ligger Kitron Café som
serverar spännande drinkar gjorda
på likören, och i Kitronbutiken kan
du köpa med dig likören hem. Uppe
i Chalki ﬁnns även ett Kitrondestilleri att besöka.

Njut av goda drinkar och sand mellan
tårna på baren Vammos, Naxos stad.

SEVÄRDHETER
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45.

46.

Kouros I, Naxos

Kouros II, Naxos

Strax utanför byn Apollonas norr om
Naxos stad, ligger en ca tio meter lång
stenstaty, en så kallad "kouros" som vilar i
bergssluttningen. Statyn, som är daterad
till 600-talet f.Kr., är gjord av marmor och
föreställer troligtvis guden Apollon eller
vinguden Dionysos.

Kouros av Melanes är en mindre, men
ändå sex meter lång, staty från 700-talet
f.Kr. vars ena ben är avbrutet. Efter cirka
en kvarts promenad upp på berget kommer man till ett gammalt stenbrott där
det ﬁnns ännu en kouros – ”Kouros of
Potamia".

48.
Marinmuseet i Oia,
Santorini
Här lär du dig mer om öns marina
historia och får se olika typer av
fartyg som använts under historiens gång. Det är tydligt hur stor
sjöfartens betydelse har varit för
handeln och kommunikationen i
området.

49.
47.
Panagia Episkopi,
Santorini
Öns äldsta byzantinska kyrka
byggdes till Jungfru Marias ära,
och har också varit biskopssäte.
Kyrkan har en lång och intressant
historia, och en utﬂykt hit bjuder
på både charm, vacker utsikt och
trevliga omgivningar. Med guide
får du hela historien – kyrkomurarna har mer att berätta än vad
man tror vid första anblicken.
Entrén på 50 cent betalas vid
ingången.

Kyrkan med 100 dörrar,
Paros
Denna mytomspunna och vackra
kyrka hittar du i Parikia på Paros.
Enligt myten har man endast funnit 99 dörrar, men den dagen som
man hittar den hundrade dörren så
ska man erövra Konstantinopel.
Kyrkan är öppen för allmänheten.
Observera att alla besökare måste
bära vårdad klädsel.
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51.
Homeros berömda grav,
Ios

50.
Chora, Ios
Det är lätt att förälska sig i Ios lilla
huvudort Chora. Gränder och trappor slingrar sig som labyrinter och
det ﬁnns gott om mysiga caféer
och restauranger. Kommer du
högst upp på stadens topp har du
en fantastisk utsikt över hamnen,
stranden och över till grannön
Skinikos. Stanna en stund och njut
av den underbart vackra solnedgången.
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Homeros, författaren till "Illiaden”
och ”Odysséen”, ligger begravd på
Ios. Myten säger att Homeros var
ute på havet när det blev ett
förfärligt oväder. Båten gick på
grund och slogs sönder och man
hittade Homeros kropp i bukten
som ligger nedanför Plakoto. Han
begravdes högst upp på Plakato
för att han skulle ha utsikt över
bukten. Längs vägen till Homeros
grav planterades palmer och under
feniciernas tid var namnet på Ios
Finiki som betyder just palm. Vägen
upp till graven bjuder på vacker
natur, och även om det inte ﬁnns
några palmer kvar så kan du njuta
av en fantastisk utsikt, känna
historiens vingslag och fantisera
dig tillbaka till 500-talet f.Kr.

52.

53.

Historisk stad, Ios
Strax utanför Ios stad ligger
Skarkos som är en förhistorisk by,
som troligen var bebodd redan för
6 000 år sedan. Här pågår utgrävningar än i dag och man har hittat
mynt från Homeros tid som ﬁnns
att se på det arkeologiska museet
i staden.

54.
Arkeologiska museet,
Santorini
Ett ﬁnt, litet museum där besökarna kan lära sig mer om den
minoiska tiden och dess skatter.
Här ﬁnns fynd från bland annat
det Ancient Thira och Akrotiri.
Musei-besöket blir speciellt
intressant om du redan besökt
Ancient Thira.

Amﬁteatern, Ios
Odysseas Elytis som är en känd
grekisk poet har givit namn åt
amﬁteatern på Ios. Teatern, som
är tämligen nybyggd men ﬂitigt
använd för många kulturella
evenemang, är deﬁnitivt värd ett
besök.

55.
Förhistoriska museet,
Santorini
Här ﬁnns fynd från det antika
Akrotiri, som kallas det grekiska
Pompeji. Staden begravdes i
samband med vulkanut-brottet
som ägde rum omkring 1 450 f. Kr.
Här hittade man många intressanta fynd, varav ﬂera har hamnat
på museet i Fira. Vid entrén kan du
lösa biljett till både det arkeologiska museet och förhistoriska
museet.
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56.

57.

Demetertemplet, Naxos
Demetertemplet, tillägnat fruktbarhets- och skördegudinnan
Demeter, ligger tre kilometer söder
om byn Ano Sagri på Naxos.
Templet byggdes på 600-talet f.Kr.
och upptäcktes 1949 av en grekisk
arkeolog.

58.
Imponerande
marmorbrott, Naxos
Marmorbrotten på Naxos är en
imponerande syn. Det är två stora
berg med imponerande vita marmorbrott. Här är det förtrollande
vackert och på kvällen när mökret
faller på blir den vita stenen
nästan självlysande.

Portara, Naxos
Portalen på Naxos var ursprungligen tänkt att bli ett tempel till
solguden Apollos ära, men bygget
stoppades i och med krigen med
Samos. Kvar står det som Naxosborna kallar Portara. Numera är
den Naxos kännetecken och härifrån kan du njuta av den mest
fantastiska solnedgång, se ut över
hamnen och staden, och samtidigt
skymta grannön Paros ute vid
horisonten.

59.
Dionysos tempel, Naxos
I Iria på Naxos ﬁnns ett vackert
tempel som är tillägnat Zeus son
och vinguden Dionysos. Templet
härstammar från 1400-talet f.Kr.
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61.
Hemma hos Della Rocca,
Naxos
Längst upp i kastroborgen i Naxos
stad ﬁnns familjen Della Roccas
hem bevarat som ett museum. Här
tar man ett kliv tillbaka i historien
och får uppleva känslan av hur det
var att bo och leva i borgen. I
museet ﬁnns också ett piano med
kulhål från andra världskriget.

60.
Idylliska Old Market,
Naxos
Old Market är en mysig och
gemytlig stadsdel med smala
gränder som ligger runtomkring
kastroborgen i Naxos stad. Här är
det trevligt att strosa runt och
njuta av den särpräglade arkitektturen och vackra blommor som
klättrar längs med husväggarna.
Det ﬁnns dessutom många små
butiker där du kan shoppa roliga
saker att ta med hem.

62.
Naxos arkeologiska
museum
Arkeologiska museet är beläget i
den äldre delen av Naxos stad, inne
i kastrot. Museet visar bland annat
utgrävningar från den gamla staden Grotta som fanns på Naxos före
Santorinis vulkanutbrott år 1500
f.Kr.
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63.
Berget Zeus, Naxos
Berget Zeus ligger vid staden Filoti, 1
004 meter över havet. Du går lätt hela
vägen upp till toppen om du är i någorlunda god form, annars går det en
bilväg nästan ända fram. Enligt legenden föddes Zeus på Kreta men växte
upp på Naxos. Öborna älskade honom
och byggde ett tempel till hans ära
uppe på berget. Zeus hustru Ariadne
blev gravid men dog innan hon hann
föda. Zeus skar då ut fostret och sydde
in det i sitt eget lår. Barnet som föddes
var vinguden Dionysos. Där är förklaringen till att Naxos är så frodigt
grönskande och har så gott vin!

64.
Katakomberna, Milos
Milos underjordiska katakomber, som
du hittar utanför staden Tripiti, är
bland världens största och återupptäcktes 1840. De har daterats till mellan
första och femte århundradet och
användes som tillﬂyktsort och gravplats för den kristna befolkningen. Vid
utgrävningarna har man hittat ﬂera
tusen skelett från människor som
begravts här. Totalt sträcker sig katakomberna ca 183 meter, men det är
endast en liten del som är öppen för
allmänheten.
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66.
Idylliska Filoti, Naxos
Filoti är Naxos näst största stad
och ligger vid foten av berget Zeus.
Det är en genuin grekisk småstad
omgiven av olivlundar och med
den vackraste utsikt man kan
tänka sig. Här ﬁnns små caféer, och
härifrån utgår också vandringsleden upp till bergets topp. Det
ﬁnns en grotta på berget där du,
om du sitter riktigt tyst och stilla,
kan se gamar som ﬂyger runt
utanför.

65.
Charmiga Chalki, Naxos
I den lilla charmiga byn Chalki
ﬁnns ett traditionellt väveri, ett
destilleri som gör citronlikör och en
liten marmeladfabrik som använder närproducerade frukter. Här
ﬁnns också en bra taverna, belägen
under frodigt grönskande träd och
en liten lokal vinbar.

67.
På taverna i Kinidaros,
Naxos
Kinidaros är en by på Naxos med
vackra citronlundar och riktigt bra
tavernor. De ﬂesta ligger vid det
lilla torget, där man om man har
tur kan få uppleva lokal musik och
dans. Byn ligger nära de förtrollande vita marmorbergen.
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69.
Folkliv i Agia Anna,
Naxos
Från Agios Prokopios kan du gå
längs stranden till Agia Anna som
är en annan liten badby, där du
hittar en hamn som är utgångspunkt för en del båtturer. På
stranden i Agia Anna är det lite
livligare, med intensivare folkliv
och musik från de omkringliggande strandtavernorna.

68.
Agios Prokopios, Naxos
Liten badby som är känd för sin
långa vackra sandstrand. Det ﬁnns
ﬂera mycket bra restauranger,
caféer, barer, dykcenter och en
supermarket. Och man kan alltid
hitta en alldeles egen favoritplats
på stranden.
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70.
Marmorns Apiranthos,
Naxos
Marmorbyn Apiranthos på Naxos
ligger mitt på ön och har vackra
marmorbeklädda gator. De gamla
husen från venetiansk tid och de
ålderstigna och slitna trapporna
som leder upp till övre delen av byn
skapar en speciell atmosfär. Alla
fönsterkarmar och dörrkarmar är
gjorda av marmor, och det är
fascinerande att se hur man
byggde husen och lade taken på
tradionellt vis. Invånarna i
Apiranthos har också sin egen
speciella stil och dialekt. Det ﬁnns
även tre intressanta museer i
Apiranthos som är värda ett besök.

71.

72.

Antiparos grotta,
Antiparos
Antiparos grotta har varit känd
ända sedan antiken. Under kriget
1700-1774 högg ryska soldater av
många av grottans stalaktiter och
stalagmiter, men det ﬁnns fortfarande en del kvar att beundra.

73.
Aesklepieion, Paros
En dryg mil utanför Parikia ligger
det berömda Aesklepieion som är
ett tempel helgat åt medicinguden
Asclepius. Sjuka, skadade och lytta
människor samlades i stora skaror
utanför templet i hopp om att bli
botade. Om man sov utanför templet på natten och sedan berättade
om sina drömmar för prästerna, så
kunde de ställa en diagnos och
ordinera kurer i form av terapeutiska bad, gyttjebad, gymnastik och
idrott.

Färggranna fjärilar,
Paros
Petalouides betyder fjäril på
grekiska och att besöka Paros
fjärilsdal är ett måste för naturälskaren. Från våren och under de
första sommarmånaderna fullkomligt övervämmas dalen av
fjärilar.

74.
Ön Delos
Delos är en museiö med statyer
och kulturmonument. Utöver alla
de fantastiska marmorstatyerna
kan du också se resterna av
Dionysos hus. Den lilla ön var
tidigare ett viktigt religiöst
centrum, och enligt legenden är
Apollo och Artemis födda här. Ön
har en given plats på Unescos
världsarvslista.

35

SHOPPING

75.

76.

Shopping, Santorini

Smycken, Naxos

Längs Kamaris strandpromenad på
Santorini säljs allt från smycken, skor och
kläder till souvenirer och småpynt.
Önskar du ﬂer sko- och klädbutiker
rekommenderar vi dig ett besök i Fira. Det
ﬁnns många konstnärer som har butik i
Oia, så om du söker efter ett utnikt
konstrverk är det rätta stället för dig.

Generellt kan man på öarna hitta vackert
handgjorda smycken. På Naxos ser man
ofta ”Naxos öga”, som används till både
armband, halsband och örhängen. Detta
är små fossiliserade snäckor, som formats
av hav och sand vid Naxos kust. Har du tur
kan du även hitta dessa på stranden. Ger
du smycket i present betyder det lycka för
den som bär det.
På Santorini är det vanligaste att
smyckena är gjorda av lavasten, som är
från området.
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77.

78.

Atlantis books, Santorini
Ett måste är att besöka den lilla
bokhandeln som ligger på huvudgatan i Oia. Butiken ligger på
källarplan och här bor även de
anställda. Här möter du en upplevelse som endast kan liknas med
att ett bibliotek har korsats med
något från en Hobbits värld - och
man får lite känslan av att böcker
är det viktigaste i världen.

79.

Heminredning, Santorini
2 Friends är en mysig butik som
ligger i Kamari på Santorini. Här
kan du hitta underbar och annorlunda inredning till hemmet, och
personliga små saker från hela
världen. Systerbutiker till 2 Friends
ﬁnns även att hitta i Fira och
Perissa.

80.
Tribal, Naxos
Tzimplakis, Naxos
Tzimplakis på Naxos är en butik
som säljer lokalt vin, honung,
färska olikver, handgjorda
köksredskap och tvättsvampar.
Här ﬁnns också mycket annat
spännande i sortimentet.

Tribal är en liten butik i Naxos
gamla stad som säljer vackra
sjalar och fantasifullt utsmyckade
sandaler. Här hittar du också
smycken och andra spännade
saker.
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81.

82.

Shoppingcenter,
Santorini
Hondas center ligger i Fira på
Santorini. Det är en butik med
blandat sortiment där du bland
annat kan handla kläder, underkläder, parfym och väskor.

Ammos, Santorini

83.
Goda ostar, Naxos
Naxos är känt för sin osttillverkning och i den trevliga butiken
Naxos Cheese hittar du ett stort
urval av de lokala, läckra ostarna.
Här säljs dessutom andra traditionella produkter som tillverkas på
Naxos, som kitronlikören och olika
typer av marmelad.
Adress: Papavassiliou Str. 18.
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Ammos ligger på strandpromenaden i Kamari och är en liten
butik med märkesvaror. Exklusiva
skor, kläder och badkläder ﬁnns för
både dam och herr.

84.
Vacker keramik, Naxos
I Damalas på Naxos ligger Manolis
keramikverkstad. Det är ett
familjeföretag som har funnits i
många generationer. Manoli gör
både prydnadsföremål och bruksföremål: örtkrukor, tekannor,
koppar, ljusstakar, lerduvor,
vinkaraffer och mycket annat.

85.
Pagonis, Naxos stad
Denna butik säljer egentillverkade
lädersandaler i en mängd olika modeller. Allt från enkla naturfärgade till
smyckade med, pärlor, plastblommor
och glittrande stenar.
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Gilla oss på Facebook och få
de senaste nyheterna, inspiration
och en massa bra erbjudanden.
facebook.com/apollosverige
Du kan också resa med oss jorden runt
på Instagram. Där får du våra bästa tips
och kan dela med dig av dina egna.
Fråga din reseledare hur du går till väga.
instagram.com/apollosverige

Vi stödjer svenska OS-truppen
Apollo är ofﬁciell leverantör av olympisk camp och
träningsläger till Sveriges Olympiska Kommitté

