Przewodnik po Lesbos
Lesbos jest jedną z największych wysp na Morzu Egejskim, która należy do
Grecji. Wyspa położona jest w Azji (na azjatyckim szelfie kontynentalnym) u
wybrzeży Turcji. Stolicą i największym miastem wyspy i prefektury Lesbos jest
Mitylena. W starożytności mieszkała tam Safona, najsławniejsza poetka starożytnej
Grecji. Osobliwością geologiczną i turystyczną jest tzw. Skamieniały Las, należący
do światowej i europejskiej sieci geoparków.

Krajobraz Lesbos
Wyspa urzeka swoim wielokulturowych charakterem, kusi śródziemnomorską
kuchnią, zachwyca poezją. Jej powulkaniczny charakter nie pozostaje bez wpływu na
turystów – dzięki niemu mogą korzystać z gorących leczniczych źródeł czy zobaczyć
Skamieniały Las – ewenement na skalę światową.
Idealny jeden dzień
Aby w pełni wykorzystać potencjał wyspy warto wybrać się i zwiedzić, jedno z
dwóch miejsc na świecie ukazujące niezwykłą siłę natury, a konkretnie popiołu
wulkanicznego. Tym miejscem jest zjawiskowy Skamieniały Las. Po tej wizycie
proponuję relaks połączony ze zdrowotnym charakterem w jednej z naturalnych łaźni
Lesbos, których na wyspie dostatek.

Atrakcje turystyczne:
• Skamieniały las – prehistoryczne sekwoje przykryte wulkanicznym popiołem.
• Erressos – jest to teren mokradeł zamieszkiwany przez żółwie i rzadkie gatunki
ptaków; idealne miejsce dla fanów fauny.
• Most w Krematsi – most zbudowany na przełomie XIV i XV w. uważany za
architektoniczną perełkę.
• Glykfylousa Panagia – na szczycie kamiennego bloku po przejściu 114
schodów wyrzeźbionych w kamieniu znajduje się Kościół pod wezwaniem
Matki Bożej.
• Źródła lecznicze – historyczne źródła termalne, które polecane są na
dolegliwości reumatyczne i dermatologiczne, występują w Eftalou, Skala
Thermi i Karini.
Atrakcje:
• Gorące źródła – wyspa już w czasach starożytnych pełniła funkcję uzdrowiska,
co przetrwało do dziś w postaci gorących, leczniczych źródłach w
miejscowościach Eftalou, Polichnitos i Termi.
• Obserwacja ptaków – wiosna i zima to idealna pora dla miłośników ornitologii
na całym terenie wyspy.
Festiwale i święta
• Międzynarodowy Festiwal Kobiet odbywający się we wrześniu w Eressos, na
którym zobaczyć możemy kobiecą twórczość w zakresie, muzyki, sztuki i
literatury.
Petra – Niewielka miejscowość pośrodku której wznosi się skała z umieszczonym na
niej kościołem niczym sławne Meteory.
Molivos – jedna z najpiękniejszych średniowiecznych miejscowości na wyspie.
Tradycyjna osada z wąskimi uliczkami i kamiennymi domami zachwyca naturalnym
pięknem.
Sigri – Nadmorska osada z drugim co do wielkości portem na wyspie. Okolica wraz
z pięknymi wybrzeżami uznawana jest za jedno z najbardziej romantycznych miejsc
na wyspie. Tuż obok portu wznosi się XVII-wieczny Turecki zamek. Sławe jednak
zyskało dzięki rzadkiemu - drugiemu na świecie - zjawisku jakim jest Skamieniały
Las.
Eftalou – Kameralna i cicha miejscowość, która zapewni niczym nie zmącony relaks.
Niewielkie zatoczki znajdujące się w pobliżu natomiast zapewnią prywatność i
spokój.
Anaxos – Niewielka nadmorska miejscowość, która zlokalizowana jest przy pięknej

piaszczystej plaży i w niewielkiej odległości od pięknej miejscowości Petra.
Mitylena – Miasteczko z bogatą przeszłością. W dawnych czasach to właśnie tutaj
najbogatsi mieszkańcy Imperium Rzymskiego spędzali wakacje. Również stąd
pochodzi słynna poetka: Safona. Samo miasto obfituje w zabytki takie jak : twierdza
genueńska z XIII w. oraz ruiny teatru i murów antycznych.

