ΠΑΞΟΙ: Το νησί που δημιούργησε ο
Ποσειδώνας για να ζήσει τον έρωτά του

Παξοί! Το νησί που απέσπασε ο Ποσειδώνας από την Κέρκυρα, για να το κάνει ερωτικό καταφύγιο
για την Αμφιτρίτη και τον ίδιο. Το γλυκόπιοτο κρασί του νησιού κάνει τον ταξιδιώτη να ονειρεύεται
ότι είναι και εκείνος θεός και έφερε την αγαπημένη του σε αυτό το ευλογημένο μέρος.
Τόπος ειδυλλιακός με δαντελωτές ακρογιαλιές, γραφικούς όρμους και απόκρημνες ακτές. Οι
μαγικές θαλάσσιες σπηλιές του, οι αιωνόβιες ελιές του αλλά και οι παραδοσιακοί οικισμοί του
αναδεικνύουν την καρδιά της Ελλάδας που χτυπά ακριβώς εκεί.
Νησί: Παξοί
Χώρα: Ελλάδα
Αρχιπέλαγος: Ιόνιο Πέλαγος
Νησιωτικό σύμπλεγμα: Επτάνησα
Αριθμός νήσων: 7
Πληθυσμός: 2.374
Έκταση: 25,3 km2
Υψόμετρο: 231 μ
Υψηλότερη κορυφή: Άγιος Ίσαυρος
Γενικές Πληροφορίες:
Οι Παξοί αποτελούνται από τη σύσταση μικρών νησιών και βραχονησίδων. Με πρωτεύουσα και
λιμάνι των Παξών τον Γάιο, οι Παξοί διατηρούν ακόμη την παραδοσιακή χροιά τους χωρίς να
χάνουν σε τουριστική κίνηση. Ενώ στους Παξούς κυριαρχούν οι αιωνόβιοι ελαιώνες, στους
Αντίπαξους κυριαρχούν οι αμπελώνες. Γενικώς δεν είναι φθηνό νησί, αλλά σίγουρα μπορείς να
βρεις προσιτές τιμές, με λίγο ψάξιμο. Οι Παξοί ήταν πολιτιστικό χωριό της Ευρώπης το 2004.

Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Σκωτία: Ο πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
για αρχάριους

Η Σκωτία είναι γεμάτη μύθους, θρύλους και κάστρα. Για αυτό μπορεί να σε συνεπάρει από την
πρώτη στιγμή. Οι απίστευτη φυσική ομορφιά σε συνδυασμό με τα πανέμορφα κτίρια κάνουν την
χώρα να μοιάζει μαγική. Μάλλον τα μαγικά του Harry Potter και της δημιουργού του (που
κατάγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο), χάρισαν λίγη από την μαγεία και στην χώρα. Ή μήπως το
αντίθετο;

Γενικές Πληροφορίες:
Η Σκωτία είναι χώρα που αποτελεί κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Χωρίζεται κυρίως σε δύο
περιοχές τα Χάιλαντς (HighLands) και τα Λόουλαντς (LowLands). Κατ΄επέκτασιν οι κάτοικοι των
περιοχών αυτών λέγονται χάιλαντερς και λόουλαντερς. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 διεξήχθη
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το κλίμα της Σκωτίας
είναι εύκρατο ωκεάνιο και γενικά ευμετάβλητο. Η σκωτσέζικη μουσική και λογοτεχνία είναι από τα
πιο σημαντικά κομμάτια πολιτισμού αυτής της χώρας.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

