
Λίγα να σκέφτέσαί… 
ποΛΛα να θυμασαί! 

Καλωσορίσατε στην Αλόννησο. Ψάρεμα, 
πεζοπορία, επίσκεψη στα νησιά του μεγαλύτερου 
θαλάσσιου πάρκου της Ευρώπης, καγιάκ, κανό, 
καταδύσεις και προπάντων χαλάρωση είναι…  
η νέα σου καθημερινότητα! 

www.alonissos.gr

 Χώρα: Ελλάδά 
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Διαγωνισμός για δωρεάν διαμονή στην αλόννησο! 
Oνοματεπώνυμο                                                                              Email





Φύση 
Πατητήρι. Το λιμάνι του νησιού 
ξεπροβάλλει ανάμεσα στα πεύκα, 
σε καλωσορίζει και δίνει το 
στίγμα… Πυκνόφυτα δέντρα 
φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Το 
πράσινο δίνει τη σκυτάλη στο 
γαλαζοπράσινο. Ένας τόπος 
ονειρεμένος, ένας τόπος ιδανικός 
που μοιράζεται ανάμεσα σε 
δελφίνια, σπάνια πουλιά, φώκιες, 
ακόμα και σκαντζόχοιρους. 
Εδώ… οι κάτοικοι της 
Αλοννήσου είναι πάντα 
φιλόξενοι και χαμογελαστοί. Από 
τη φύση τους! 

Παραλίες 
«Και δύο μήνες να μείνετε 
εδώ, κάθε μέρα θα κολυμπάτε 
σε άλλη παραλία!» μας λέει, 
εντυπωσιασμένος, δημοφιλής 
παρουσιαστής ταξιδιωτικής 
εκπομπής. Τυρκουάζ 
αποχρώσεις, οργανωμένες ή 
παρθένες παραλίες και μέρη που 
προφέρονται για εξερεύνηση, 
χαλάρωση και… φωτογράφιση. 
Το Κοκκινόκαστρο, η Χρυσή 
Μηλιά και ο Άγιος Δημήτριος 
αποτελούν αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα.  

Διαδρομές 
Το νησί υπόσχεται πολλά και 
όμορφα μικρά ταξίδια με τα 
πόδια. Η καταπράσινη φύση με τα 
πεύκα και την άγρια βλάστηση, 
τα εκκλησάκια και οι ορμίσκοι 
θα είναι «σύντροφοι» σας. Οι 
βουτιές στα κρυστάλλινα νερά 
και η θέα στην ανοιχτή θάλασσα 
θα είναι η …αμοιβή» σας. Η 
Παλιά Αλόννησος, τα Γιάλια  με 
τη βάρκα  να «γνέφει» στο μύλο, 
το ηλιοβασίλεμα στο βουνό του 
Καλόβουλου και τα παραδοσιακά 
χωριουδάκια δημιουργούν 
μοναδικές αναμνήσεις.

Καταδύσεις & άλλες εμπειρίες…   
Επίσκεψη στο θαλάσσιο πάρκο. Αποκαλούνται ερημό-
νησα αλλά είναι ένας κόσμος γεμάτος ζωή, αφού αποτε-
λούν τον πυρήνα του θαλάσσιου Πάρκου, έναν ιδανικό 
βιότοπο σπάνιας πανίδας και χλωρίδας όπως η μεσογει-
ακή φώκια Monachus Monachus. 
Θαλάσσια εκδρομή στο ερημονήσι Ψαθούρα, στο μονα-
στήρι της Κυρα-Παναγιάς, συντροφιά με τα δελφίνια. 

Κανό Και ΚαγιαΚ. Πουθενά άλλου, η θάλασσα δεν ταυ-
τίζεται τόσο με ένα νησί. Θεωρείται ο καλύτερος τρόπος 
να απολαύσεις το θαλάσσιο πάρκο! 

Καταδύσεις. Το νησί των φυσικών θησαυρών σε προ-
σκαλεί να ανακαλύψεις το φανταστικό κόσμο που κρύ-
βεται κάτω από τη γαλαζοπράσινη θάλασσα. 

γεύσεισ  Η παράδοση και η αυθεντικότητα ταυτίζεται 
με τη γαστρονομία. Το φρέσκο ψάρι  ικανοποιεί κάθε 
απαιτητικό της γεύσης. Η δημοφιλής ψαρόσουπα, αστα-
κομακαρονάδα, η τυρόπιτα της Αλοννήσου και τα το-
πικά γλυκά δικαιώνουν την επιλογή των διακοπών σου! 

ύπόδόμεσ Η Αλόννησος προσφέρει οργανωμένες 
εγκαταστάσεις στο βαθμό που δεν προσβάλλει την αι-
σθητική του επισκέπτη και δεν επηρεάζει το φυσικό πε-
ριβάλλον. Ποιοτική κουζίνα, εύρος διαμονής και παράλ-
ληλες δραστηριότητες είναι στη διάθεση του επισκέπτη 
από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο. 

προσβασιμότητα: 
τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Βόλο ή Άγιο κωνσταντίνο.


