
Santorini  (Thira) 
 
 جزیرة سانتوریني تلك الماسة الشفافة التي اخترقھا غروب الشمس بخیوطھ الذھبیة . 

سانتوریني تقع في جنوب بحر ایجة ، وتعتبر  اصغر جزیرة في الیونان واكثرھا جماال ، باالضافة لكونھا مرتفعة 
 جدا عن سطح االرض ، وقد عرفت ھذه الجزیرة باسم تیرا واشتھرت بتصمیمھا االستثنائیة .
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 Santoriniسانتوریني                               

 



ویتوافد علیھا السیاح بشكل كبیر 
طمعا في مشاھدة غروب الشمس 

 الذي تفردت بھ ھذه الجزیرة .
 

ویعود تاریخ ھذه الجزیرة إلى األلف 
 السنین .

 
ان العدید من محبي الرومانسیة 

والھدوء یفضلون قضاء شھر العسل 
 على ارض ھذه الجزیرة .

 
لیس ھذا كل شيء فالعدید من االفالم 

العالمیة تم تصویرھا في ھذه 
الجزیرة ، باالضافة إلى اغلب  

الدراما الیونانیة  تم تصویرھا  في 
 نفس المكان . 

 
فقد تعرضت الجزیرة النفجارات 
بركانیة ھائلة ، وتالحقت علیھا 

المصائب حیث تعرضت للعدید من 
 الزالزل والتي دمرت جزء كبیر مما بقي منھا حیث اصبح شكل الجزیرة مثل الھالل .

  See Dunia - Santoriniسانتوریني                                                             -شوف الدنیا 

 

 



 
حیث تمكن منھا الزالزل ، مما اسفر عن  1956سنة قبل المیالد كانت موھولة بالسكان ، حتى عام  2000وقبل 

خسائر فادحة ، ونجم عن ذلك بان  اصبحت اغلب مناطقھا  بتصمیم حدیث ، ولكن دون التدخل في الفن المعماري 
 المطروح .

 
 

 ویھتم علماء االثار الذین یواصلون حفریتھم خاصة بعد الحصول على حفریات یعود تاریخھا لحضارات قدیمة .
ان سانتویني الماسة الشفافة تكون  اجمل ما تكزن  عندما 

تخترقھا خیوط  الشمس عند الغروب  وتمتزج  االلون 
 الفضي والرمادي إلى االصفر واالحمر والبرتقالي .

 
 

وتعتبر سانتوریني نوع من انواع االدمان فانتبھ لذلك ، 
ایام وقد اعتاد على الراحة  7ایام او  6فالذي یقضي  

 والھدوء یصعب علیھ العودة للضجیج والضغوطات . 
 
 

كما تعرف سانتوریني تعرف كل من فیرا واویا وھما یقعان 
في جزیرة سانتوریني ، كما یفضل السیاح سانتوریني 

 واطرافھا .
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وتبدأ حیاة سانتوریني السیاحیة من اول ابریل إلى اخر اكتوبر 
، ولكن من بدایة شھر یولیو إلى اغسطس ھناك حكایة اخرى 

فان السیاحة تكون في اقصي ذروتھا واالزدحام ال یعطیك 
 فرصة حتى لمعرفة انت این  .

 
كما ان االسعار تكون مرتفعة جدا ، لذلك االفضل عدم الذھاب 

في ھذه الشھور خاصة یولیو إلى اغسطس (ولكم حریة 
 االختیار )

ان افضل االوقات للذھاب ھو من شھر ابریل إلى یونیو ومن 
 سبتمبر إلى شھر اكتوبر .

 
للذھاب إلى سانتوریني من اثینا یفضل استخدام الطائرة كوسیلة 

 مواصالت .
 
 
 
 

 

 022860رمز االتصال المحلي لسانتوریني              : 
 22237رقم المستشفى                                    :  
 22649الشرطة الخاصة بالسیاح                      :
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