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Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΑΣ AΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ.

Η

Σύρος δεσπόζει στην καρδιά του Αιγαίου με το δυναμικό χαρακτήρα και την
κοσμοπολίτικη χάρη μιας
αρχόντισσας. Μιας κυρίαρχης δύναμης με έδρα την Ερμούπολη, πρωτεύουσας του νησιού αλλά και των
Κυκλάδων, που διατηρεί και αναδεικνύει την αίγλη και την ιστορία μιας
άλλης εποχής. Μιας ιστορίας που
ξεδιπλώνεται μέσα από τα δαιδαλώδη σοκάκια, τα πολυάριθμα παλαιά αρχοντικά και νεοκλασικά κτίρια, όπως το επιβλητικό Δημαρχείο
της πόλης και το Θέατρο Απόλλων,
την Άνω Σύρο και τα παραδοσιακά
χωριά που συνδυάζουν τη Μεσαιωνική με την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τις Ορθόδοξες και Καθολικές
εκκλησίες, τις δαντελένιες ακτές, το
γαλάζιο της θάλασσας και το μοναδικό φυσικό και βραχώδες τοπίο.

Η εικόνα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας για πρώτη φορά
στο νησί της Σύρου είναι μοναδική, με τους δύο λόφους πίσω
ακριβώς από την πόλη να την κοιτούν από ψηλά και το φυσικό της λιμάνι που ήταν κάποτε το μεγαλύτερο και το πλέον
εμπορικό της Μεσογείου, να γεμίζει με πλοία και τουριστικά
σκάφη που αγκυροβολούν ή βρίσκουν καταφύγιο σε αυτό.
Όμως, η όραση δεν είναι η μόνη αίσθηση που μπορεί να
εξασκήσει ο επισκέπτης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Μπορεί, ακόμα, να ακούσει τους ήχους από τις λυρικές όπερες, τις θεατρικές παραστάσεις και τη ρεμπέτικη μουσική,
να οσφρηστεί τις ευωδιαστές μυρωδιές των λουκουμιών και
της χαλβαδόπιτας, να γευτεί τα παραδοσιακά φαγητά που
είναι βασισμένα σε ντόπιες συνταγές, αλλά και να αγγίξει
τη λαξευτή πέτρα και το μάρμαρο από τα οποία είναι κτισμένα τα περισσότερα αρχοντικά, τόσο στην πόλη όσο και στα
χωριά.
Κυκλαδίτισσα και αστή, διάσημη αλλά ταυτόχρονα ανεξερεύνητη, η Σύρος, η «Αρχόντισσα του Αιγαίου», μπορεί να
ταυτιστεί με ότι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα…
Καλή αντάμωση!

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ.

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Υποδεχθείτε την άνοιξη με ένα οδοιπορικό στη φύση, ανακαλύψτε τις ομορφιές
της Σύρου ακολουθώντας τις ευωδιές από τα αγριολούλουδα και το απαλό θρόισμα των φύλλων στα πιο ειδυλλιακά σημεία του νησιού… λίγο πριν αφυπνιστούν
τα μελτέμια και κατακλύσουν το νησί τα μιλιούνια τουριστών.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ.

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΙΣ
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ
Σεργιανίστε τις δαντελένιες ακρογιαλιές του κοσμοπολίτικου νησιού της Σύρου,
αφεθείτε στις χρυσές ακτές και αποδράστε σε απάνεμους όρμους, χαλαρώστε σε
ιδιωτικούς κολπίσκους με κρυστάλλινα νερά, κολυμπήστε στο απέραντο γαλάζιο
του Αιγαίου.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΓΟΗΤΕΙΑ
Σβήνοντας σιγά-σιγά τις εκθαμβωτικές πινελιές του καλοκαιριού, τις χρυσές αποχρώσεις του ήλιου και την παλλόμενη ενέργεια των τουριστών, η Σύρος αποκαλύπτεται, ξεδιπλώνοντας σιγά σιγά την αυθεντική της γοητεία, την ομορφιά της
γαλήνης που επισκιάζει μόνο η βοή της ιστορίας και του πολιτισμού.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ
ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Επιδιώξτε μια περιπλάνηση στα στενά σοκάκια της Ερμούπολης ανάμεσα σε παλαιά αρχοντικά, απολαύστε την μεγαλοπρέπεια των εκκλησιών και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική των νεοκλασικών κτιρίων, αφεθείτε στην ατέρμονη ροή του
χρόνου από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

www.syrosisland.gr

