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

Ψέριμος: οι πιο ήρεμες διακοπές

Η Ψέριμος είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά που ανήκουν στην Kάλυμνο και παράλληλα ένα από
τα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου. Σε αυτό το μοναδικής ομορφιάς νησί
δεν θα βρεις ούτε δρόμους, ούτε αυτοκίνητα. Η ηρεμία που επικρατεί “ταράζεται” μόνο από τα
πρωινά πλοία που φέρνουν τουρίστες.
Γενικές πληροφορίες:
Η Ψέριμος βρίσκεται ανάμεσα στην Kάλυμνο και την Kω και έχει περίπου 100 κατοίκους. Οι
κάτοικοι του νησιού ασχολούνται με την αλιεία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Το νοτιότερο
άκρο «Άκρα Ρούσσα», ενώ το βόρειο άκρο του νησιού ονομάζεται «Άκρα Βασιλική».
Η Ψέριμος είναι ορεινό νησί, με χαμηλή βλάστηση.
Δειτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Σαντορίνη: Η αλλιώς στα ελληνικά,
Θήρα

Σαντορίνη! Πολυφωτογραφημένη και πασίγνωστη κάνει την μικρή Ελλάδα μας να λάμπει λίγο
παραπάνω με την ομορφιά της. Η μοναδική θέα στην καλντέρα, οι παραλίες με την κόκκινη, λευκή
και μαύρη άμμο αλλά και το εξαιρετικό ηλιοβασίλεμα στην Οία είναι τα δώρα του Θεού στους
Έλληνες. Επίσης πολύ γνωστή την έχει κάνει το ηφαίστιό της, του οποίου τελευταία ηφαιστειακή
δραστηριότητα ήταν το έτος 1950. Το όνομα της νήσου ?Θήρα?, προέρχεται από τον αρχαίο
Σπαρτιάτη Θήρα που αποίκησε πρώτος εκεί.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Γαύδος: Το νησί που η Καλυψώ
«υποδέχθηκε» τον Οδυσσέα

Γαύδος! Ένας κρυφός παράδεισος που βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Το νησί
φημίζεται για την εκπληκτική αίσθηση απομόνωσης, την απλότητα και τις εκπληκτικές παραλίες.
Το νησί της ελευθερίας και της χαλάρωσης σε περιμένει. Οι περιγραφές δεν μπορούν να σου
μεταφέρουν τις μοναδικές αισθήσεις που σου ξυπνάει το νησί… όμως σίγουρα μπορούν να σε
ξεσηκώσουν και να φτιάξεις βαλίτσα.
Η Γαύδος είναι ένα μικρό νησί με 152 κατοίκους. Είναι -όπως είναι γνωστό- το νοτιότερο ελληνικό
και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό άκρο. Η κοντινότερη κρητική κωμόπολη στη Γαύδο είναι τα Σφακιά.
Η έκταση της Γαύδου είναι 29 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

