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Cidade: Santorini Aeroporto: JTR Hotel: Costa Nera Distância A/H: 13 Km
O conjunto de ilhas forma o membro mais ao sul do grupo de ilhas Cíclades, com uma área de aproximadamente 73 quilômetros quadrados 
e uma população estimada em 2011 em 15.550 habitantes. O município de Santorini compreende as ilhas habitadas de Santorini e Terasia e
as ilhas desabitadas de Nea Kameni, Palaia Kameni, Aspronisi e Cristiana.
Atração O que é? Dist. H/At.
Thira Fira é uma cidade de casas brancas construídas à beira dos 400 metros (1.312 pés) de altura na borda

ocidental  da  ilha  semi-circular  de  Thera.  Os  dois  principais  museus  de  interesse  são  o  Museu
Arqueológico de Thera, a 30 metros (98 pés) a leste da entrada do teleférico, e do Museu de pré-histórico
de Thera no canto sudeste da Catedral Ortodoxa da Ypapanti Branco, construído no local de uma igreja
anterior destruída no terremoto de 1956.

14 Km

Oia Cobre toda a ilha de Therasia ea parte northwesternmost de Santorini,  que partilha com o municipal
unidade de Santorini. A rua principal é nomeado Nikolaou Nomikou. A população era de 3.376 habitantes
no censo de 2001, ea área de terra é 19,449 km2. Oia atingiu o auge de prosperidade no século 19 e
início do século 20. Sua prosperidade econômica foi baseada na sua frota mercante, que dobraram o
comércio  no  Mediterrâneo  Oriental,  especialmente  a  partir  de  Alexandria  para  a  Rússia.  Casas  dos
capitães de dois andares construído na parte mais alta da aldeia são um lembrete da antiga riqueza da
aldeia. Parte da cidade foi destruída pelo terremoto de 1956.

24 Km

Passeio 
pelas 
vinícolas

Descubra as vinícolas mais distintas e adegas tradicionais de Santorini através de uma única viagem de
degustação de vinhos. Prove vinhos notáveis das vinhas mais antigas da Europa, aprender a cozinhar
como um grego, em uma aula de culinária grega e explorar antigas civilizações nas escavações Akrotiri.
Santorini  Wine  Adventure  Tours  é  especializada  em  atividades  Wine  &  Food,  oferecendo  aos  seus
hóspedes passeios pequeno grupo e dia privado para explorar o vinho, comida e cultura de Santorini e
Grécia. http://www.winetoursantorini.com/ tem outra agência em http://www.santoriniwinetour.com/ 

11,5 Km

Open air 
Cinema

Open Air  Cinema Kamari  por  mais  de 18 anos oferece aos visitantes e moradores noites  únicas no
cinema em um ambiente ideal. Com som e projeção, um moderno 'filmes de classe' como a atmosfera do
jardim, iluminação discreta e respeitando a arquitectura tradicional de Santorini, o cinema tornou-se um
negócio popular e bem sucedido.

13 Km

Red Beach Se para você uma boa praia não pode prescindir de mar azul,  areia fina e branca e boas doses de
vegetação ao fundo, eis o lugar para mudar todos os seus conceitos. Você provavelmente nunca viu uma
praia tão peculiar como Red Beach, ao sul da ilha. Esta pequena baía de águas verdes é “pavimentada”
por uma areia grossa e escura e emoldurada por uma falésia cuja cor vermelha serviu para batizar o
local. O recorte angular destas paredes naturais, a aridez e os contrastes de cores dão aos visitantes –
que, no auge do verão, compõem uma pequena multidão – a impressão de que estão em Marte.

6 Km

Vlichada Localizado no sul de Santorini, praia Vlychada é uma das melhores praias em Santorini, na Grécia. A
Marina pitoresca com os iates elegantes,  o movimentado porto com o pescador  local  e as tabernas
sedutoras, com o cheiro de iguarias locais,  fazem da praia Vlychada um dos destinos favoritos entre
aqueles que visitam Santorini, na Grécia.

6 Km

Kamari 
Beach

Aqueles que anseiam a sensação de areia macia entre os dedos dos pés não vão se decepcionar com
praias de Santorini. 2km de extensão e considerada a melhor praia de Santorini, Kamari é também o mais
famoso com a sua areia preta vulcânica distintivo. Claro, isso faz com que seja extremamente quente nos
meses de verão por isso certifique-se de embalar uma toalha ou alugar uma cama de sol! A pequena vila
de Kamari tem muitos cafés, bares e restaurantes, tornando-o fácil de passar um dia inteiro lá.

14,5 Km

Restaurante 
1800 (slow 
food)

Cozinha  grega  é  apenas  um  dos  muitos  destaques  de  Santorini.  A fusão  de  sabores  vibrantes  e
ingredientes frescos é certo trazer um sorriso ao rosto de ninguém. Se você está planejando uma noite
romântica, certifique-se o Restaurante 1800 é uma opção. Este restaurante premiado está alojado em
uma mansão restaurada e casa do ex-capitão construído por volta de 1845. Sua localização em Oia
acima de uma falésia oferece vistas magníficas sobre a ilha eo mar a partir de sua belíssima sala de
jantar e jardim no terraço

24 Km

Thira Oia Vinícolas

Open Air Cinema Red Beach Vlichada
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Kamari Beach Restaurante 1800 Santorini
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