
 

 

 

4D Cruise «Iconic Aegean» 

ПИРЕОС 

 

 

Атински Монумети и Акропола    

/може да се резервира само от туристи със собствен транспорт/ 

(PIR – 01) 

Цени: Възрастни: 78 евро, Деца: 55 евро 

Този исторически хълм на Акропола носи на раменете си прочутия Партенон, който е посветен 

на богинята Атина, покровителка на град Атина. Откриването му се е провело през 438 г. пр.н.е. 

във Великата Панатенея. 

В непосредствена близост до Пропилеята се намира храмът на Атина Нике или Безкрилата 

Нике. Там се пазела дървената статуя (ксанон) на Атина, която била „без крила“, което 

означавало, че тя никога няма да напусне града. До Партенона се издига Ерехтейонът, 

мраморна постройка от йонийския орден. Източната част на храма е била посветена на Атина 

Полия, а западната на Посейдон-Ерехтей. От хълма на Акропола ще можете да се полюбувате 

на славния Одеон на Ирод Атикус. 

Напускайки историческия хълм на Акрополис, ще минете край Гробницата на незнайния войн 

пред сградата на гръцкия парламент. Необходима е спирка на Панатинския стадион, където 

през 1896 г. се провеждат първите модерни олимпийски игри. Следва стилната „Трилогия на 

Атина“, която е построена в края на 19 век: старата сграда на Атинския университет, 

Националната библиотека и Атинската академия. Екскурзията завършва с екскурзия из 

площадите Омония и Синтагма, сърцето на съвременна Атина. 



 

 

 

Обиколка на Атина и новия Акрополски музей  

/може да се резервира само от туристи със собствен транспорт/ 

(PIR – 07) 

Цени: Възрастни: 78 евро, Деца: 55 евро 

Оставяйки след себе си пристанището, се отправяте с автобус по морския път към центъра на 

Атина. Храмът на Олимпийския Зевс стои в югоизточната част на Акропола, той е построен с 

пенлиев мрамор и е посветен на бащата на 12-те богове - Зевс. 

Обиколката продължава пред сградата на гръцкия парламент с вашата дестинация - стадионът 

Панатена. 

След това обиколката ще ви пренесе към „Трилогията на Атина“: три сгради от 19 век, повлияни 

от класическата архитектура, на улица „Панепистимиу“. Едно пътуване през площад Омония и 

площад Синтагма ще ви отведе до красивия, живописен запазен квартал на Плака, под 

Акропола. 

Крайната дестинация е модерният, внушителен, светъл музей на Акропола. Това е тематичен 

археологически музей с изключителна естетика, който отвори врати за обществеността през 

2009 г. и съхранява най-известните произведения от класическата античност. Новият музей на 

Акропола използва елементите на светлината, движението и множеството нива, а колекциите 

му са изложени на 3 етажа и на площ от 14 000 кв. М. (150 000 кв. Фута) .. 

МИКОНОС 

 

Обиколка на селските райони на Миконос с Хора и Малката Венеция    

(MYK – 06) 

Цени: Възрастни: 67 евро, Деца: 44 евро   

Екскурзията със совалката и вашия екскурзовод тръгва от Чора. 



 

 

Следваща спирка на юг, подветреният плаж на Орнос, живописно рибарско пристанище, което 

е популярно място за акостиране и след това до малкия плаж на Агия Анна и плаж Калафатис. 

По време на пътуването обратно до Чора, ще посетите традиционното село Ано Мера и 

манастира Панагия Турлиани, основан през 1542 г. Хубавият селски площад е идеално място за 

кратка почивка. 

Връщайки се в Чора ще се спрете на Парапортиани. Няколко метра по-надолу ще срещнете 

музея на фолклора в Миконос, който се помещава в стара къща на двуетажен търговски барон. 

Продължавате към „Малката Венеция“ на Миконос, Алефкандра, с нейните вятърни мелници и 

залези които не са от този свят. 

 

Пешеходна екскурзия на Миконос    

(MYK – 10) 

Времетраене: Половин ден 

 

Цени: Възрастни: 15 евро, Деца: 13 евро 

Миконос е световно известен. Той е най-космополитният на гръцките острови и привлича 

много посетители от цял свят, включително голям брой артисти и интелектуалци. Вашата 

совалка ще ви отведе до столицата на острова „Хора“, където ще се насладите на пешеходна 

обиколка по тесните калдъръмени улички на града, минавайки покрай шикозни бутици, 

елегантни нощни клубове и бели къщи докато не стигнете Алефкандра. 

Алефкандра е очарователен кът на Хора, известен още като „Венецията“ на Миконос. Къщите 

са построени на морето, с дървени балкони, които пораждат усещането на Венеция. Те са 

построени от средата. 18-ти век нататък и са били домове на богати търговци и капитани. След 

това ще се върнете в град Миконос (Хора), откъдето ще отворите корабната услуга обратно до 

пристанището, за да се срещнете с вашия кораб. 

 

Вечеря в Миконос  



 

 

(MYK – 04) 

Времетраене: 3,5 часа 

 

Цени: Възрастни: 78 евро, Деца: 55 евро 

Тази възхитителна екскурзия ви отвежда пеш и близо до чудесата на градовете Миконос, една 

от най-обичаните дестинации в света. Ще започнем с разходка по тесните калдъръмени 

улички, покрай шикозни бутици, белите църкви и елегантни кафенета, докато стигнем до 

Кастро, дом на известната църква Парапортиани. До Парапортиани е Музеят на фолклора *, 

който се намира в стара двуетажна капитанска къща. Ще посетим музея, в който се намират 

интересни носии, мебели и предмети от бита, които обикновено се намират в домовете на 

острова в края на 19 и началото на 20 век, заедно с бижута и текстил. Музеят на фолклора е 

задълбочена обиколка на живота на миконския живот, какъвто е бил преди повече от 100 

години. Докато сте в Кастро, ще посетим и по-малките параклиси Парапортиани. 

Ходим от Кастро до Алефхандра и Вятърни мелници. Алефхандра, известна още като „Малката 

Венеция“, е очарователен кът на град Миконос. Къщите тук, домове на богати търговци и 

морски капитани, са построени на морето през 18 век, а техните дървени балкони 

предизвикват домовете по каналите на Венеция. От тук ще се разходим до вятърните мелници 

за великолепен залез и едно от най-добрите места за снимане на този прекрасен остров. 

Разходката ви по живописните малки улички на Чора ще ви отведе до местна механа, където 

сте добре дошли да се насладите на вкусове, аромати и същност на неподправен гръцки дух 

чрез любими гръцки вкусове, напитки, музика и танци. 

* В случай че Музеят на фолклора е затворен, ще посетим Егейския морски музей, който 

показва мащабни модели на различни гребни лодки, ветроходни кораби и кораби с парно 

захранване от праисторията до 20 век. 

КУШАДАСЪ 

 

Древния Ефес през вековете -  Елинистичен и Римски  

(KUS – 02) 

Времетраене: приблизително 3 часа 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 



 

 

В Древен Ефес откривате безсмъртни мощи от елинистическата, римската и 

раннохристиянската епоха. На археологическия обект ще ви бъде предоставена екскурзия сред 

Агора, Одеон, Библиотеката на Целз, мраморната павирана главна улица на Курет, баните на 

Сколастика, Фонтанът на Траян, Обществените латрини, Резиденциите на патрициите и др. 

Пританум, храмът на Адриан ... Големият театър, построен през IV в. Пр. Хр., Може да побере 

24 000 зрители и е известен дори в наши дни със своята акустика. Находките от разкопките, 

които са разкрили едва 13% от древния Ефес, се намират в Археологическия музей на Ефес, в 

град Селчук. По време на екскурзията ще имате възможност да пазарувате като килими, 

бижута, кожа и други сувенири. 

 

 

Древен Ефес и Терасовите къщи 

(KUS – 07) 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Преминавайки с вашия екскурзовод през Магнезийската порта, вие ще се лутате, изпитвайки 

страхопочитание във времето и пространството, през Агората, Одеона, Библиотеката на Целз, 

покритата с мрамор главна улица Куретес, баните на Сколастика, Големия театър, Фонтан на 

Траян, Обществените латрини, Къщите на патрициите, Притануум и Храмът на Адриан. Срещу 

храма на Адриан, в подножието на хълма Булбул и покритата част на археологическия обект, 

защитена от топлината и природните стихии, се намират Къщите на Корес или Терасовите 

къщи. Тук са живели богатите семейства на Древен Ефес и ще се изненадате от отличното 

състояние на запазеност на тези удобни вили, особено на интериорния им декор. Най-старите 

изкопани къщи датират от I век пр.н.е. и били двуетажни и построени въз основа на 

градоустройственото планиране и дори имали „отопление”, топла и студена вода. По време на 

екскурзията ще имате възможност да пазарувате килими, бижута, кожа и други сувенири. 

 

Къщата на Дева Мария и Древен Ефес 



 

 

(KUS – 01)      

Времетраене: приблизително 4 часа. 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Преди разпятието си Исус поверил безопасността на Богородица на св. Йоан Евангелист. Свети 

Йоан преместил Мария в Ефес за безопасност. 

Богородица е живяла тук до 101-та година от живота си. През 1957 г. Ватиканът признава 

„Къщата на Богородица“ като мястото, където Богородица прекарва последните години от 

живота си и оттогава тя е важно място за поклонение както за християни, така и за мюсюлмани. 

Следваща спирка град Древен Ефес - Йонийската колония, който е един от най-големите 

археологически музеи на открито в света. Заедно с вашия екскурзовод ще минете 

Магнезийската порта. Следи от елинистическия, римския и раннохристиянския период са 

разпръснати навсякъде: Агора, Одеон, Библиотеката на Целз, мраморната павирана главна 

улица на Куретите, Термалните бани на схоластика, Траяновата чешма, Обществените латрини, 

Къщите на Патриций, Притануум, Храм на Адриан, Големият театър. 

По време на екскурзията ще имате възможност да пазарувате като килими, бижута, кожа и 

други сувенири. 

 

ПАТМОС 

 

Трансфер до плаж “Agriolivadi” (SOB)* - резервира се единствено на борда 

на кораба! 

(PAT – 04)  

Цени: Възрастни: 21 евро, Деца: 12 евро 

Автобусен трансфер до красив плаж Agriolivadi. Agriolivadi е организиран плаж с всички 

съвременни удобства (съораженията не са включени в цената). 



 

 

 

 

Обиколка на селските райони с Хора и Пещерата на Апокалипсиса 

(PAT – 02)     

Времетраене: приблизително 3 часа 

Цени: Възрастни: 67 евро, Деца: 44 евро 

Благодарение на религиозната си стойност, но и на своите особености, през 1999 г. Патмос е 

обявен за „Паметник на световното наследство“ от ЮНЕСКО. 

Панорамната екскурзия започва от пристанището на Скала с посока към центъра на острова, 

към Хора. В главния град ще посетите Пещерата на Апокалипсиса, а на върха на „замъка“ зад 

стените ще видите манастира „Свети Йоан Евангелист“, с византийска архитектура. 

Безшумните вятърни мелници в Чора са станали свидетели на важни събития на острова, които 

привличат хиляди туристи за религиозен, а също и за релаксиращ туризъм. 

Обиколката на острова продължава към по-запустяли пейзажи, които са запазената марка на 

Додеканезите. Скалисти хълмове, безплодна, суха почва, миси, които като земни езици се 

задълбочават в морето, десетки заливи и заливи и сложна брегова ивица. След тази 

просветляваща екскурзия през острова, обиколката ще завърши в Скала, пристанището, където 

атмосферното кафе „Арион“, най-старото и живописно в района, ще ви очаква с кафе, 

освежителни напитки или сок. 

 

 

Религиозна екскурзия до Манастира „Св. Йоан“ – Пещерата на 

Апокалипсиса 

(PAT – 01)     



 

 

Времетраене: приблизително 3 часа 

Цени: Възрастни: 67 евро, Деца: 44 евро 

Живописните алеи се навиват нагоре към манастира "Св. Йоан Евангелист", основан през 1088 

г. от св. Христодулос. Посещението ще отвори вратите за двора на манастира, мястото, от 

където монасите взимат своето ядене и старата пекарна. От изключителна красота е 

обиколката на византийската църква "Св. Йоан", която е украсена с дърворезбован екран с 

икони, важни стенописи от няколко периода, както с мозайка, така и с други икони. Следваща 

спирка, малкият музей, който съхранява религиозни съкровища с неоценима стойност, като 

ръкописи, средновековен текстил, сацердотални дрехи и други. 

Слизайки по стълбите, религиозната енергия, която ще изпитате, е докосваща душата. Зад 

параклиса на Света Ане се намира входът на Пещерата на Апокалипсиса. Ще видите кръста, 

гравиран от св. Йоан Евангелист, според преданието, тройната цепнатина в стената на 

пещерата, откъдето св. Йоан чул Бог да му диктува Апокалипсиса. А също и мястото, където 

лягал да спи. 

 

Традиционна вечеря в Патмос 

( PAT-05) 

Времетраене: приблизително 3 часа 

Цени: Възрастни: 58 евро, Деца: 41 евро 

Присъединете се към нас за незабравим празник, поднесен в традиционна за Патмос таверна. 

Вашите приятелски настроени домакини с нетърпение ще ви нахранят с традиционните ястия 

на своя остров в едно от най-прекрасните класически селца на острова. Качваме се на 

климатизиран автобус в Скала за живописно шофиране в хълмовете на Патмос. Патмос се 

състои от три основни, планински сегмента, свързани с два провлака в центъра на острова. 

Въпреки че нейната инфраструктура се конкурира с тази на своите съседи от Додеканес, Патмос 

все още се чувства далеч от утъпкания път, езотеричен, благодарение на непроучената 

природна красота, своите перфектно ориентирани към карти села, визите с качество на 

пощенски картички и свещените си места. През 2009 г. Forbes нарече острова едно от най-

идиличните места за живеене в света: думи като „мечтаещ“, „домашен“ и „девствен“ често се 

използват, когато описват това убежище в Егейско море. Ще се разходим през много 

живописни селца на острова - не забравяйте да погледнете надолу за невероятни гледки към 



 

 

Егейско море. Ароматът на диви цветя ви поздравява, докато излизате от автобуса за кратка 

живописна разходка до таверната, където ни очаква празникът. Ще трябва да решите къде да 

погледнете: невероятната гледка към Егейско море или към таблите на таверната, които сякаш 

преливат от традиционни патмоски деликатеси. Местен оркестър и танцова трупа ще изнесат 

за нас, докато се придържаме към тази вкусна, сърдечна храна. Добре дошли в автентичното 

сърце на провинцията Патмос. Кали Орекси! 

РОДОС 

 

Средновековен тур – Църквата филеримос и Крепостта на Рицарите 

(RHO -02)     

Времетраене: приближително 4 часа 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Акрополът на древния Родос гордо стои на хълма Свети Стефанос, наричан още Монте Смит. 

Ще се лутате из руините на елинистичния храм на Аполон, с неговите невероятни колони. По-

нататък, възстановеният Древен стадион на Диагорас някога бил домакин на игри в чест на 

бога на слънцето Хелиос. 

Следващата дестинация е Филеримос, на северозапад, една от големите туристически 

атракции на острова. Хълмът на Филеримос, над едноименния залив, някога е бил „домакин” 

на древен Ялисос, един от трите родийски града, участвали в Троянската война. Каменни 

стъпала, заобиколени от кипариси, водят до готическия манастир на Дева Мария от 

Филеримос, посветен на Богородица (източникът на живот, даряващ). В района ще посетите и 

византийската църква "Свети Георги Хостос", с редки стенописи от XIV-XV век, които 

изобразяват рицари. Тук се намира и „Голгота“, пътека от 12 медни релефа, които изобразяват 

Страстите Христови. 

Обратно към град Родос, където ще се разходите из Улицата на рицарите, чак до Двореца на 

Великия господар. Castello. 



 

 

 

Средновековен тур – Акропола на Линдос и Цитаделата на Рицарите 

(RHO – 01)  

Времетраене: приблизително 5 часа 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Линдос е разположен на 55 км (40 мили) от град Родос и "носи" над него Акропола на Линдос, 

с древния храм на Атина, построен през 300 г. пр.н.е. 

Тук-там ще се натъкнете на именията на капитани, построени между 16 и 18 век. В центъра на 

селото живее и диша Църквата Богородица (Панагия) от Линдос, със стенописи от 15 век. 

Изкачване до Акропола на Линдос. Тук се намира храмът на Атина, от дорийски орден, който е 

издигнат на мястото на по-стар паметник. Древният град-държава Линдос бил в продължение 

на много векове най-важният на острова. Тя достига своя разцвет през 6 век пр.н.е. 

В стария град на Родос ще преминете през порта D'Amboise, за да се разходите по улицата на 

рицарите. По тази улица ще намерите резиденциите на рицарите, разделени според Ордена, 

които и до днес носят съответните им гербове. 

 

 

Пешеходен тур в Средновеквния град Родос 

(RHO – 11)     

Цени: Възрастни: 47 евро, Деца: 30 евро 

Разхождайки се по павираната улица на рицарите, една от най-добре запазените 

средновековни артерии, ще попаднете на резиденции на хора от няколко различни 

исторически националности, които някога са принадлежали към Ордена на рицарите на св. 

Йоан от Йерусалим. Преди да стигнете до Двореца на великия майстор, ще се разхождате за 



 

 

известно време около района на Бургос и джамията на Сюлейман Великолепни, издигнат през 

1808 г., Турските бани, Болницата на рицарите в Музейния площад Църквата на Дева Мария на 

Замъка, който охранява мястото от 11 в. сл. Хр. Върхът на тази обиколка в средновековния град 

Родос е Кастело. Дворецът на Великия господар е великолепна, безкрайна сграда, най-важната 

гледка на Стария град. 

 

Трнасфер до плаж „Tsampika” (SOB)* - резервира се единствено на борда на 

кораба! 

(RHO  – 08)     

Цени: Възрастни: 25 евро, Деца: 16 евро     

Трансфер с автобус до красивия плаж “Tsampila”. Tsampika е организиран плаж с модерни 

съоражения. (съораженията не са включени в цената). 

ИРАКЛИОН 

 

 

Венециански Ираклион и уникалният археологически музей 

(HER – 07)       

Времетраене: приблизително 3,5 часа 

Цени: Възрастни: 67 евро, Деца: 40 евро 

Ираклион е основан през 824 г. и е важна родина на много сътрудници на литературата и 

изкуството, някои примери за които са: нобеловият поет Одисей Елитис, художникът от 

Ренесанса Доменикос Теотокопулос (Ел Греко) и писателят Никос Казандзакис. 

Ираклион също е надарен с някои прекрасни сгради: крепостта „Кулес“, награждаваната 

венецианска структура на лоджията, фонтанът Морозини, базиликата Свети Марк, църквата 

Агиос Титос, средновековният манастир „Света Екатерина“, катедралата на Агиос Мина, 



 

 

Историческият музей на Крит и разбира се Дворецът на Кносос са някои изключителни 

примери. 

Обиколката ще приключи в Археологическия музей на града. Чрез експонатите на музея 

историята на критската култура ще се разгърне и ще бъде визуализирана пред вас. 

 

 

 

Минойският дворец на Кнос - 1-ва европейска цивилизация 

(HER – 02)    
 

Времетраене: приблизително: 3 часа 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Древният град Кносос, с постоянно обитаване от епохата на неолита до V в. Пр. Н. Е., 

Несъмнено е земята, която "е родила" първата цивилизация на Европа, минойците. 

Първите разкопки са започнати през 1878 г. от ираклийския Минос Калокаринос. Малко по-

късно (1900-1913 и 1922-1930) разкопките от британския сър Артър Еванс трябвало да завършат 

научните изследвания, като осветили минойския дворец в своята цялост, който според 

традицията е бил резиденция на мъдрия крал Минос. 

Дворецът на Кносос се простира около големия Централен съд. Ще стигнете до страховитата 

вдъхновяваща Тронна стая, стенописа на „Принца на лилиите“, внушителната Голяма стълба, 

Мегарона на кралицата на изток. 

Разхождайки се из апартаментите на двореца Кносос и наблюдавайки находките дори като 

минувачи, ще се почувствате част от това културно наследство. 

Ще спрем в Ираклион на връщане към кораба. 

Ираклион е основан през 824 г. и е важна родина на много сътрудници на литературата и 

изкуството, някои примери за които са нобеловият поет Одисей Елитис, художникът от 

Ренесанса Доменикос Теотокопулос (Ел Греко) и писателят Никос Казандзакис. 

Ираклион също е надарен с някои прекрасни сгради: крепостта „Кулес“, наградената 

венецианска структура на лоджията, фонтанът Морозини, базиликата Свети Марк и църквата 

на Агиос Титос. Започвайки разходката от площада на свободата на Ираклион, гостите ще 



 

 

минат покрай търговските улици на Дедалу и 25 август и ще видят гореспоменатите 

забележителности по пътя. 

 

 

Изпитайте критската провинция и начин на живот 

(HER – 04)     

 

Времетраене: приблизително 3.5 часа 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Оставяме венецианските стени на Ираклион зад нас и караме дълбоко в красивата критска 

местност, през селата Епископи и Сгурокефали стигаме до традиционното село Стиронас. 

Поемете дълбоко въздух и се насладете на чистия планински въздух, докато поемате от 

величествения изглед - вие сте на 550 метра надморска височина. Стирона включва 

традиционни каменни сгради, подредени амфитеатрално, с изглед към планината. Тук ще ви 

покажем как са живели традиционните критяни преди векове. Ще посетим и ботанически 

партер, който е дом на различни ароматни и лечебни билки от планините на Крит. Вино се 

прави на Крит още от минойците и ще имаме шанс буквално да сложим устните си към 

дълбоката чаша на традиционното критско вино, когато посетим дестилатор на раки и 

пробваме традиционните раки директно от бъчвите в неговата изба! Ще научим за 

производството и бутилирането на вино, последвано от критско мезе с чист зехтин от Крит и 

други местни продукти, а традиционните критски танцьори ще изнесат за нас по време на 

храненето ни! Това е дълбок, удовлетворяващ проект на провинцията на Крит. Наслади се.  

Ще спрем в Ираклион на връщане към кораба. Ираклион е основан през 824 г. и е важна 

родина на много сътрудници на литературата и изкуството, някои примери за които са 

нобеловият поет Одисей Елитис, художникът от Ренесанса Доменикос Теотокопулос (Ел Греко) 

и писателят Никос Казандзакис. Ираклион също е надарен с някои прекрасни сгради: крепостта 

„Кулес“, наградената венецианска структура на лоджията, фонтанът Морозини, базиликата 

Свети Марк и църквата на Агиос Титос. Започвайки разходката от площада на свободата на 

Ираклион, гостите ще минат покрай търговските улици на Дедалу и 25 август и ще видят 

гореспоменатите забележителности по пътя. 

САНТОРИНИ 



 

 

 

Грандиозното село Oia, кацнало на ръба на калдерата 

(SAN – 01)        

Времетраене: приблизително 3 часа 

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро 

Първо се отправяте към село Мегалохори, едно от най-автентичните и непокътнати села на 

острова със своята отличителна архитектура и характер. 

Ще продължим на изток, на заден план ще имате селища като Камари и Монолитос, докато 

минавате през Фира, малките традиционни села Фиростефани и Имеровигли с деликатна 

архитектура и красоти ще се появят на хоризонта, за да стигнете в крайна сметка до селището 

Оя , По време на целия маршрут на запад ще имате пред очите си дантелената калдера, 

малките острови на Тиразия, Палеа и Неа Камени и ненадмината панорамна гледка.  

В Oia ще имате достатъчно време да се разходите из алеите, покрити с мрамор, да разгледате 

очарователно сладките магазини, да правите снимки, да се запознаете с характерните сгради, 

издълбани в скалите и с необикновените имения на капитаните, селището Амуди в 

подножието на калдера… След като любопитството ви се е наситило на района, който се 

характеризира като „изключителна природна красота”, завръщането ви започва… 

 

 

Круиз до островите и вулканите на Санторини 

(SAN – 02)       

Времетраене: приблизително 3 часа 

 

Цени: Възрастни: 69 евро, Деца: 42 евро 



 

 

Малките острови Палеа и Неа Камени представляват особен геоложки интерес, тъй като под 

тях леко се спуска активен вулкан. 

От круизния кораб ще бъдете транспортирани лесно в рамките на няколко минути с малка 

лодка до Неа Камени, която наподобява лунен пейзаж! Ще стигнете до ръба на кратера, 

сърцето на вулкана, уникален геологичен феномен, който ще ви завладее със страхопочитание. 

В Неа Камени в наши дни има газова пара в горната част на кратера, а плажовете му са 

обгърнати от термални извори. 

Следващата спирка на тази специална екскурзия е Палеа (или Палия) Камени с нейните 

терапевтични, топли води. Тук ще имате възможност да плувате до изворите. Температурата на 

морето тук е с 5 ° C по-висока, отколкото в останалите места, а зелено-жълтата вода съдържа 

сяра. След пътуването до вулкана ще имате възможността да се разхождате, да правите 

снимки, да се докоснете до магията и енергията на Фира. Завършвайки пътуването си в главния 

град Санторини, ще се спуснете с фуникулер (билетът е включен в таксата за тази екскурзия) до 

Старото пристанище, за да стигнете с круизния кораб с малка лодка. 

 

Разкопки на село Акротири 

(SAN-08)    

Цени: Възрастни: 74 евро, Деца: 55 евро   

Хората, които са живели на праисторическия Санторини, нарекли острова „Стронгил“ (кръг). 

През 1650 г. пр. Н. Е. Изригва масивният вулкан Тира, потапяйки центъра на Стронгил и 

оставяйки след себе си невероятна калдера. Ще се удивите на извисяващите се скали, докато 

нежните лодки ви транспортират до пристанището в Атиниос, където нашият климатизиран 

автобус чака да ви отведе до най-значимия археологически обект на Санторини, село 

Акротири. От Атиниос ще шофираме на юг. Ще се спрем на руините на известната вятърна 

мелница на острова, за снимки и да се насладим на невероятната панорамна гледка.  

Оставяме вятърната мелница за да продължим към Акротири, където ще имате възможност да 

разгледате това древно село - невероятните му руини ще ви върнат назад във времето. Тези 

напреднали хора построили дву- и триетажни домове и отглеждали култури, а вие ще се чудите 

на останките от къщите, магазините и работилниците, които са обграждали площада на селото 

преди хиляди години. Акротири е бил оживен град, но жителите му го изоставят преди 

изригването на Тира, археолози и историци все още се опитват да разрешат мистерията. 



 

 

Пепелта от вулкана погребала града, запазвайки много от неговите структури и някои от 

невероятните му стенописи. Може ли Акротири да бъде изгубеният град на Атлантида? Ще ви 

позволим да решите сами.  

След Акротири ще се отправим към Фира, столицата на Санторини и най-големия му град, 

където ще посетим Православната митрополитска катедрала, известна още като Църквата на 

Йпапантис, известна с елегантната си конструкция и красивите си стенописи, които са рисувани 

от Художникът на Санторини Христофорос Асимис. След посещението ни в катедралата, 

можете да се задържите във Фира, за да пазарувате и да се насладите на кафе или лека 

закуска, или можете да вземете кабинките на Санторини, телеферикът до пристанището 

отдолу, невероятно спускане на повече от 200 метра към тъмносиньото води на калдера. 

Нашите нежни лодки ще бъдат готови, след като слезете от телеферик, да ви върнем на кораба. 

 

Пакет от допълнителни екскурзии, които могат да бъдат резервирани предварително! 

 
Пакет Екскурзии Код 

Пакет 

възрастен 

Деца до 

12 г. 

1 
Минойският дворец на Кнос - 1-ва европейска цивилизация HER – 02 

120 евро 84 евро 
Грандиозното село Иа, кацнало на ръба на калдерата. SAN – 01 

2 

Религиозна екскурзия до Манастира „Св. Йоан“ – Пещерата на 

Апокалипсиса 
PAT - 01 

120 евро 84 евро 

Грандиозното село Иа, кацнало на ръба на калдера SAN – 01 

 


