Santorini
Santorini er en af de smukkeste øer i
Grækenland. Øen er formet som en halvmåne,
med sorte lavastrande på østsiden, og stejle
klippevægge ned til vandet på vestsiden.
Santorinis dramatiske form blev skabt ved et
gigantisk vulkanudbrud for flere tusinde år siden.
Øens fascinerende historie med de arkæologiske
levn fra minoisk tid og de smukke hvide byer i det
særprægede landskab, gør Santorini unik i det
græske ø-hav.
Blændende hvidkalkede huse med azurblå
vinduer og døre. Små hvide kirker med de runde
kupler. Jomfru Maria i vejkanten alle vegne og
små fiskerlejer med både, der hver morgen
lander friske, velsmagende fisk i alle størrelser og
farver. Det er Santorini, når det er bedst.
Santorinis mørke sandstrande er oprindeligt lava,
som havet gennem flere tusinde år har slebet til
groft sand. Havet er azurblåt og krystalklart.
Der er mange interessante landsbyer på
Santorini, hvor man stadig kan opleve den ægte
græske atmosfære, f.eks. kan man vandre ad de
snoede gader i Pyrgos, byen med ikke mindre end
40 kirker. På den nordligste pynt på en klippetop
ligger byen Oia, hvor man har en fantastisk udsigt
over Santorini og naboøerne. Her kan man opleve
en vidunderlig solnedgang. Øens hovedby Fira
ligger ca. 10 km nordvest for Kamari på vestkysten, hvor vi bor. Det maleriske landskab med
de idylliske landsbyer, som på det nærmeste
klæber sig til de stejle bjergskråninger, har
inspireret mange kunstnere.

Kamari
På den østlige side af Santorini ligger den
hyggelige og maleriske by Kamari. På trods af en
hel del turister i højsæsonen, formår Kamari at
være en charmerende græsk landsby. Byen ligger
ved foden af Profitis Ilias bjerget, der er øens

højeste punkt med 625 m. Kamari har en fem km
lang strand med sorte lavasten. Langs
strandpromenaden, der om sommeren er lukket
for biltrafik, ligger mange hyggelige tavernaer,
caféer og hoteller. Om aftenen leves livet på og
langs strandpromenaden, hvor alverdens dufte
fra de mange caféer, taverner og restauranter
fører ens tanker hen til den lækre græske mad.
De fleste kan lide en dejlig græsk salat og en
tzatziki. Dertil et iskoldt øl eller et glas kølig
hvidvin og en god aften er så godt som
garanteret.
Byen har sit navn efter den lille klippebue
Kamára, der ses i den sydlige ende af stranden.
Klippebuen var ifølge sagnet et fristed for
Poseidon, havets Gud. To gange i timen kan man
komme med rutebil til hovedbyen Fira, 10 km
væk, og fire gange om dagen er der bådtransport
til nabobyen Perissa mod syd. Lufthavnstransfer
til vores hotel i Kamari tager ikke mere end ca. 30
min.
I Kamari og på hele Santorinis østkyst findes
kilometerlange sorte lavastrande med rullesten.
Om dagen er der liv og god stemning på
stranden. For alle, der elsker havet, findes der et
utal af vandaktiviteter i eller på det herlige
azurblå hav. Men der er også rig mulighed for
bare at slappe af og nyde solen og de skønne
omgivelser.

Hotel Orion Star
Hotel Orion Star er et dejligt og hyggeligt hotel,
som ligger oppe af en lille bakke i Kamari by, med
en smuk udsigt over byen og havet. Her er et fint
poolområde med snackbar, solterrasse, liggestole
og parasoller.
Strand: 400 m / Centrum: 400 m

Program
Halvdagstur til byen Oia
Vi besøger den smukke by Oia, tager en kort
vandring gennem byens labyrintiske gader og tid
til se nærmere på de spændende udstillinger.
Megalochouri skjuler sin klassiske charme for
forbipasserende. Vi tager en kort vandring i
landsbyens centrum.
Ørundtur
Sejlads i Calderaens sydlige del. Besøg på
forhistorisk museum i Fira. Herefter tid til øens
smukke hovedby til rundtur, evt. frokost og
shopping. I Mesa Gonia besøger vi øens flotteste
galleri.
Vandretur
På turen ser vi den forladte landsby Mesa Gonia
og øens ældste kirke Panagia Episkopi.
Sunset cruise
Fra havnen i Athionios går sejlturen mod den lille
ø Thirassia mens vi kan nyde udsigten. Når solen
begynder at gå ned kastes ankeret, og vi kan
hygge os med en lækker aftenbuffet på skibet. I
landsbyerne Fira, Imerovigli og Oia tændes lysene
og sceneriet er uforglemmeligt. Solen byder på et
kalejdoskop af farver på aftenhimlen, også efter
den er gået ned.
Guide: Lone
Kilde: Nadana Tours

