
Ένα ταξίδι στα μυθικά νησιά της Ύδρας,  Αίγινας και του Πόρου 

Ύδρα: Επίσκεψη 2 ώρες  

Το πλοίο αναχωρεί καθημερινά από την Μαρίνα Φλοίσβου, στην είσοδο των 

Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων TAE-KWON-DO.  Ένα σύγχρονο λιμάνι μόλις 6 

χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Πρώτος μας σταθμός είναι η Ύδρα. Ένα 

πανέμορφο μικρό νησί με τόσο μεγάλη ιστορία που το κάνει ξεχωριστό! 

Φινέτσα, παράδοση και μεγαλοπρέπεια. Αυτές οι 

τρεις λέξεις περιγράφουν την ομορφιά και την 

ιστορική σημασία του νησιού, η οποία δεν 

εξαντλείται στο εντυπωσιακό περίβλημα. Στα 

πλακόστρωτα δρομάκια του νησιού, όπου το κύριο 

μεταφορικό μέσο είναι τα γαϊδουράκια, βρίσκει 

κανείς αριστοκρατικές επαύλεις, οχυρά και εκκλησίες 

με πλούσια ιστορία. 

Η αρχιτεκτονική του νησιού, με την χώρα της Ύδρας 

κτισμένη στο κέντρο των επιβλητικών βράχων, 

παραμένει  μέχρι και σήμερα αμετάβλητη και 

ανεπηρέαστη  χάρη στους Υδραίους οι οποίοι 

διατηρούν με θρησκευτική ευλάβεια αυτήν την 

μοναδική κληρονομιά που παραδίδεται από γενιά σε 

γενιά. 

Τι καλύτερος τρόπος να απολαύσει κανείς τις διακοπές του από το να αγναντεύει το 

βαθύ γαλάζιο της θάλασσας, μακριά από την φασαρία και την ρουτίνα της 

καθημερινότητας,  να απολαμβάνει τον ελληνικό ήλιο και την ελληνική κουζίνα και 

φιλοξενία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ταξίδι στην Ύδρα θα σας μείνει αξέχαστο. 

 

 



Πόρος: Επίσκεψη 1 ώρα 

Ο Πόρος είναι το νησί της γαλήνης, του 

ρομαντισμού και της χαλάρωσης. Είναι 

κατάφυτος με πεύκα που φτάνουν ως τις 

απόκρημνες ακτές και τις αμμώδεις παραλίες 

του. Φτάνοντας στον Πόρο με πλοίο, μας 

καλωσορίζει το ιστορικό ρολόι που δεσπόζει στο 

υψηλότερο σημείο του νησιού. 

Η αρχιτεκτονική του Πόρου απλώνεται 

εντυπωσιακή μπροστά σας. Τα παραλιακά 

σπίτια είναι στην πλειονότητά τους νεοκλασικά. 

Τα πρώτα σπίτια κτίστηκαν το 1463 στην 

περιοχή γύρω από το ρολόι. Στο κέντρο της 

πόλης χτυπάει η πολιτισμική καρδιά του νησιού 

καθώς εκεί βρίσκεται το Δημαρχείο, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, η Αίθουσα Εκθέσεων 

και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.  

Ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του Πόρου και στα λευκά ασβεστωμένα σπίτια 

γεμάτα μπουκαμβίλιες, θα βρείτε αμέτρητα καταστήματα, καφέ, ταβέρνες και πολλά 

μπαρ με ελληνική και ξένη μουσική για όλα τα γούστα. 

 

Αίγινα: Επίσκεψη 2 ½ ώρες 

Αίγινα, το νησί του θρυλικού Αχιλλέα! 

Ο παγκοσμίου φήμης ναός της Αφαίας (Αθηνά) 

δεσπόζει στην κορυφή ενός πευκόφυτου λόφου στο 

βορειοανατολικό μέρος της Αίγινας. Ο Ικτίνος και 

Καλλικράτης, οι δημιουργοί του Παρθενώνα, 

εμπνεύστηκαν από τον ναό αυτό, ο οποίος και 

αποτέλεσε το πρότυπό τους. Όταν ο ουρανός είναι 

καθαρός, από τον ναό της Αφαίας διακρίνεται ο Ναός 

του Ποσειδώνα στο Σούνιο και η Ακρόπολη των 

Αθηνών. Οι τρεις αυτοί ναοί σχηματίζουν ένα 

ισοσκελές τρίγωνο (το ιερό τρίγωνο της αρχαιότητας). 

Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, ένας επιβλητικός 

χριστιανικός ναός Βυζαντινού ρυθμού, είναι από τους 

μεγαλύτερους των Βαλκανίων. Εκεί φιλοξενείται και ο 

ασημένιος τάφος με τα λείψανα του Αγ. Νεκταρίου, 

του προστάτη του νησιού.  

 



Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις  

Φανταστείτε ένα χαλαρωτικό ταξίδι σε μήκους 50 μέτρων υπερσύγχρονο πλοίο. Τα  

πολυτελή σαλόνια, οι τραπεζαρίες αλλά και όλες οι εγκαταστάσεις, υπερκαλύπτουν 

τις προϋποθέσεις ασφαλείας ταξιδίου στην Μεσόγειο. Όλοι οι χώροι διαθέτουν 

κλιματισμό, δίκτυο Wi-Fi και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπορείτε να 

επικοινωνείτε με τους αγαπημένους σας όποτε το επιθυμείτε. Το μόνο που έχετε να 

κάνετε είναι να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την κρουαζιέρα σας σε τρία 

πανέμορφα νησιά. 

 

 

 

 

 


