
  

 

Πόρος – Γαλατάς   

 

 

 

 

Ο Πόρος, ένα πανέμορφο σχετικά μικρό νησί του Σαρωνικού Κόλπου, με τη νεοκλασική του 

γοητεία, τις πευκόφυτες πλαγιές, τα λιτά νεοκλασικά κτίρια, τα στενά δρομάκια, αλλά και την 

ομορφιά του τοπίου του. Ταυτόχρονα, στην απέναντι ακτή της Πελοποννήσου θα βρείτε τον 

Γαλατά, ελάχιστα λεπτά από τον Πόρο, μια υπέροχη παραθαλάσσια κωμόπολη με σήμα 

κατατεθέν για την περιοχή και σημαντικό πόλο έλξης, το μαγευτικό δάσος από τις λεμονιές 

που όταν ανθίζουν την άνοιξη, μοσχοβολούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η γοητεία της Χώρας, όπως συνήθως αποκαλούν τον Πόρο οι ντόπιοι της κάτοικοι, η 

αίσθηση της ομορφιάς της που θυμίζει μια γαλήνια λιμνοθάλασσα, σε συνδυασμό με τον 

Γαλατά απέναντι και την εξίσου υπέροχη ομορφιά του, είναι δυο περιοχές οι οποίες θα σας 

μαγέψουν κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι.  

 

 

 

 

 Πόρος - Θερμοκρασλια*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 6 7 9 11 13 19 23 23 22 13 10 5 

Μεγ(°C) 12 14 18 23 26 30 32 33 29 21 18 14 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 Πόρος – Θερμοκρασία Θάλασσας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Περπατήστε στα γραφικά στενά  

 Επισκεφτείτε το Ρολόι στην κορυφή του Πόρου και θαυμάστε την πανοραμική θέα  

 Περιπλανηθείτε στο Γαλατά στο δάσος με τις λεμονιές 

 Απολαύστε το μπάνιο σας στις μαγευτικές παραλίες 

 Επισκεφτείτε τους αρχαιολογικούς χώρους της Σροιζήνας 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Αττικής 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: τερεά Ελλάδα 

 Ομάδα Νησιών: Νησιά του Αργοσαρωνικού 

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ½ ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο, λεωφορείο & πλοίο   

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 28€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 Κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Αθήνα – Πόρος: 24,50€  

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 16 15 16 16 19 23 25 26 26 23 20 17 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 

 

1. Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου 
 

 την πλατεία Κορυζή θα βρείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, 

στο οποίο υπάρχουν ευρήματα που χρονολογούνται από 

τη Μυκηναϊκή ως και τη Ρωμαϊκή εποχή και προέρχονται 

κυρίως από τις ανασκαφές του Ναού του Ποσειδώνα, της 

Αρχαίας Σροιζήνας, των Βασιλικών Σάφων της Μαγούλας, 

της Απάθειας, από το Μόδι, αλλά και τον Αγ. Κωνσταντίνο 

Μεθάνων.  
 

 

 

 

 



2. Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής  
 

Αποτελεί ένα δείγμα νησιωτικής μοναστηριακής 

αρχιτεκτονικής  και βρίσκεται πάνω στην καταπράσινη 

πλαγιά με θέα προς τη θάλασσα. την είσοδο της Μονής 

υπάρχει η φημισμένη πηγή για τις θεραπευτικές της 

ιδιότητες, από την οποία πήρε και το όνομα της η Μονή. 

Ιδρύθηκε και κατασκευάστηκε από τον Μητροπολίτη 

Αθηνών Ιάκωβο Β' με δική του δαπάνη και από διάφορες 

εισφορές κατοίκων του Πόρου. Ακόμη, ο ναός είναι τύπου 

Βασιλικής με τρούλο και στο εσωτερικό του θα σας 

εντυπωσιάσει το ξυλόγλυπτο τέμπλο που φιλοτεχνήθηκε στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας 

τον 17ο αιώνα.  
 

 

3. Βασιλικοί Τάφοι Της Μαγούλας  

 
  
Οι Βασιλικοί Σάφοι, βρίσκονται στο δρόμο για την Σροιζήνα 

και συγκεκριμένα είναι Θολωτοί Βασιλικοί τάφοι της 

Μαγουλάς είναι των Μυκηναϊκών χρόνων, ένα σημαντικό 

δείγμα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. ήμερα, έχουν 

ανακαλυφθεί τρεις θολωτοί τάφοι, από τους οποίους, ο 

πρώτος είναι του 16ου αιώνα π.Χ., ο δεύτερος Μικρότερος  

του 15ου αιώνα π.Χ. και ο τρίτος του 13ου αιώνα π.Χ.. 

 

 

 

4. Αρχαιολογικός χώρος Τροιζήνα   
  

Βρίσκεται 7 χλμ. περίπου έξω από το Γαλατά και κατά τη 

μυθολογία ήταν η πατρίδα του μυθολογικού ήρωα Θησέα. 

Σα αρχαιολογικά ευρήματα της βρίσκονται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου. ήμερα ο χώρος της 

Σροιζήνας εκτείνεται βόρεια και βορειοδυτικά του 

σύγχρονου οικισμού ελάχιστα χιλιόμετρα από τη θάλασσα, 

ενώ η αρχαία Σροιζήνα ήταν κτισμένη στη βόρεια πλαγιά 

του όρους Αδέρες.  
 

 
 

 

5. Λεμονοδάσος  

 
 Μια μεγάλη περιοχή γεμάτη από λεμονιές, η οποία διαθέτει 

επίσης και πολλά νερά αλλά και νερόμυλους και μια 

πανοραμική θέα. Είναι ένα δάσος με πάνω από 30.000 

λεμονιές και πορτοκαλιές με διάσπαρτες ταβέρνες. Έτσι, 

λοιπόν, την άνοιξη κυρίως που ανθίζουν τα δέντρα, οι 

λεμονιές και οι πορτοκαλιές μοσχομυρίζουν και αποτελούν 

τον ιδανικό τόπο για ήσυχους και ρομαντικούς 

περιπάτους. 

  



6. Μπούρτζι  

 
   
Ανατολικά του λιμανιού βρίσκεται το νησάκι Μπούρτζι με το 

μικρό κάστρο του, που κτίστηκε το 1827 από το Βαυαρό 

φιλέλληνα Έιντεκ, με σκοπό την προστασία του λιμανιού, το 

οποίο σήμερα είναι  ακατοίκητο. Βρίσκεται στον όρμο της 

Μονής κοντά στις ακτές της Πελοποννήσου. 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Πεζοπορία 

 

 Τπάρχει μία μεγάλη ποικιλία πεζοπορικών διαδρομών στην 

περιοχή, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, χάρης των 

ανθισμένων τοπίων της περιοχής, με την γαλήνια θέα προς 

την ακτή και τα υπόλοιπα νησιά του αρωνικού. Δύο από 

τις πιο φημισμένες διαδρομές είναι η διαδρομή στο 

Ηφαίστειο των Μεθάνων, μέσα από εκπληκτικά τοπία 

πετροποιημένης λάβας, αλλά και η διάσχιση του 

φαραγγιού του Διαβολογεφυρου, όπου, τρεχούμενα νερά 

ανάμεσα σε τεράστιους βράχους και πανύψηλα πλατάνια 

με δροσερή σκιά μας προσκαλούν να εξερευνήσουμε και να απολαύσουμε την φύση. 

 

 

2) Θαλάσσια σπορ  

  
Σα θαλάσσια σπορ είναι σήμα κατατεθέν στον Πόρο με τα 

καταγάλανα νερά. Θα βρείτε, λοιπόν, πλήρως 

εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και ιδικούς με χρόνια εμπειρία 

για να απολαύσετε θαλάσσιες δραστηριότητες για όλες τις 

ηλικίες. Μερικές από τις πιο κορυφαίες δραστηριότητες 

είναι Jet ski, Parasailing, Banana tubes, Water ski αλλά και 

Windsurfing. 

 

 

 

3) Κατάδυση 

  
 

Μια συναρπαστική εμπειρία, η εξερεύνηση του υποβρύχιου 

κόσμου. Ενοικιάστε τον απαραίτητο εξοπλισμό και με 

πιστοποιημένους και έμπειρους δύτες ανακαλύψτε τα 

μυστικά που κρύβει η θάλασσα στο εσωτερικό της. οι 

καταδύσεις που πραγματοποιούνται στο νησί δεν έχουν 

μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αντίθετα γίνονται και 

καταδύσεις για τον καθαρισμό της θάλασσας.  



Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Αμυγδαλωτά 

 

 Δεδομένου πως υπάρχει αρκετή ποικιλία με αμυγδαλιές 

που παραδοσιακά οι καρποί τους αποτελούσαν το κύριο 

προϊόν εμπορίου και ως εκ τούτου την πρώτη ύλη για τα 

περίφημα παραδοσιακά αμυγδαλωτά, συνήθως 

πρωταγωνιστές στους αρραβώνες, στους γάμους και στις 

βαπτίσεις. Τπάρχουν δυο τρόποι παρασκευής των 

αμυγδαλωτών. Είτε ψητά, είτε βραστά και κομμένα σε 

σχήμα λουκουμιού. 

 

 

 Γκόγκλιες  

 

   
Οι Γκόγκλιες ή Ντόντλιες ή Ντόριλιες ή Σζόλιες είναι ένα 

είδος ζυμαρικού, το οποίο φτιάχνεται από αλεύρι, αλάτι και 

νερό. ε σχήμα σαν κορδόνι, σχετικά μεσαίο πάχος και ένα 

βαθούλωμα στη μέση, βράζονται και σερβίρονται με 

μυζήθρα. 

 

 

 

 

 Κιούρλιες  

 

 Οι κιούρλιες είναι οι παραδοσιακές τηγανίτες ή αλλιώς 

κουταλίθρες και αποτελούν το γλυκό των κατοίκων της 

περιοχής, καθώς αποτελεί συνταγή χρόνων από γενιά σε 

γενιά. Σα υλικά που απαιτούνται είναι αλεύρι, νερό ή χυμός 

πορτοκαλιού. Δημιουργείται χυλός και με ένα κουτάλι 

σταδιακά τις τηγανίζουν σε καυτό λάδι και έπειτα 

τοποθετούνται σε ζάχαρη ή μέλι με κανέλα και 

σερβίρονται.  

 

 

 

 Τσίπιλιες  

 

  
Οι Σσίπιλιες είναι οι γνωστές σε όλους Δίπλες, που γίνονται 

με αλεύρι, χυμό πορτοκαλιών, λάδι, αλάτι, σόδα και αυγά. 

Κυρίως τις συναντάτε τις γιορτινές ημέρες όπως γάμοι, 

βαπτίσεις και αρραβώνες, μελωμένες και καλυμμένες με 

ξηρούς καρπούς.  


