
Μονοήμερες Εκδρομές

Ο Γαλατάς βρίσκεται στη νότια πλευρά του Πόρου. Είναι σε κοντινή απόσταση με
θαλάσσιο ταξί ή καράβι, από το λιμάνι υπάρχουν δρομολόγια κάθε δέκα λεπτά με θαλάσσιο
ταξί, και κάθε 30 λεπτά με καράβι. Το εσωτερικό του νησιού είναι αρκετά δημοφιλές,
κυρίως λόγω των μπαρ και των ταβερνών. Τα καταστήματα εξυπηρετούν κυρίως ντόπιους
και είναι ελάχιστα πιο φθηνά από αυτά του Πόρου. Κατά μήκος του Γαλατά είναι το
Λεμονοδάσος, που όπως αναφέρει και το όνομα του είναι μια περιοχή γεμάτη λεμονιές. Στα
νότια βρίσκονται οι απόκρημνες πλαγιές του βουνού, και οι ελαιώνες. Η κορυφή του βουνού
προσφέρει φανταστική θέα της περιοχής και του Πόρου, επίσης στην κορυφή υπάρχει ένα
παλαιό γερμανικό οχυρό.

  

  

Η Τροιζήνα είναι μία παλιά πόλη, περίπου 10 χλμ δυτικά του Γαλατά. Η Τροιζήνα
ονομάστηκε από τον Τροιζήν, υιό του Πέλοπα. Ο Πέλοπας ήταν μυθικός ήρωας της
Πελοποννήσου (που σημαίνει το νησί του Πέλοψ). Η Τροιζήνα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη μετά την Αθήνα, και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ελληνική ιστορία. Το Μάιο του 1827
φιλοξένησε την 3η Εθνοσυνέλευση και ο Ιωάννης Καποδίστριας, εξελέγη ο πρώτος
Κυβερνήτης της Ελλάδα. Ακριβώς έξω από την πόλη μπορείτε να βρείτε αρκετά
ενδιαφέροντα αρχαιολογικά μνημεία. Το παλαιότερο είναι τα ερείπια του Ναού του
Ιππόλυτου, που χτίστηκε το 300 π.Χ. Ο Ιππόλυτος ήταν ένας αρχαίος θεός της Τροιζήνα.
Δίπλα στον ναό βρίσκεται το Ιερό του Ασκληπιού, που χτίστηκε το 200 μ.Χ. Το ιερό
χρησιμοποιούταν για την θεραπεία ασθενών. Βόρεια του ναού βρίσκονται τα ερείπια της
παλαιάς εκκλησίας των Επισκόπων, που ήταν ο Καθεδρικός Ναός της επισκοπής της
Τροιζήνας. Καθώς πηγαίνετε στις παραπάνω περιοχές, μπορείτε να σταματήσετε στη
Γέφυρα και το Φαράγγι του Διαβόλου, το νερό του οποίου διοχετεύονταν στο ναό. Ακόμα
ένα αξιοθέατο που μπορείτε να επισκεφθείτε είναι ο Πύργος του Διατειχίσματος.
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Τα Μέθανα είναι η περιοχή που διαμορφώθηκε από ηφαιστειογενή δράση, και έχει διάφορα
αρχαιολογικά μνημεία, τα οποία είναι πιο δημοφιλή και από το ηφαίστειο. Επίσης δημοφιλή
είναι τα μπάνια σε νερό υψηλής περιεκτικότητας σε θείο για αυτούς που υποφέρουν από
ρευματισμούς, η περιοχή είναι κοντά στο λιμάνι καθώς πηγαίνετε προς την πόλη των
Μεθάνων. Όμως, η χαρακτηριστική μυρωδιά «κλούβιου αυγού» μπορεί να είναι
αποκρουστική σε κάποιους! Στην δυτική πλευρά είναι ένα μικρό κομμάτι γης που συνδέει τα
Μέθανα με την κυρίως χώρα, εκεί θα δείτε μεγάλες αλυκές, από τις οποίες περνάνε πολλά
μεταναστευτικά πουλιά. Επίσης, στην ανατολική πλευρά, η δρόμος προς τον όρμο στενεύει
και μπορείτε να δείτε ένα από τα μεγαλύτερα ιχθυοτροφεία της περιοχής.

  

*Οι πληροφορίες είναι ευγενική προσφορά του Poros Bulletin.

  

Το Άργος και το Ναύπλιο είναι δύο πόλεις κοντά μεταξύ τους 2 ώρες οδικώς από το
Γαλατά. Η πόλη του Ναυπλίου, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδα βρίσκεται στην
ακτή και φρουρείται από ένα μεγάλο κάστρο με θέα την πόλη. Η θάλασσα έχει πολλές
ταβέρνες και είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να γευματίσετε και να ξεκουραστείτε μετά τα
999 μέτρα στην κορυφή του φρουρίου. Οι μικροί του δρόμοι φιλοξενούν ενδιαφέροντα
μαγαζάκια που πωλούν διάφορα για τους επισκέπτες. Η μεγαλύτερη πόλη του Άργους έχει
πολλά από τα μεγαλύτερα καταστήματα που βρέθηκαν στην Αθήνα και προσφέρει
εξαιρετικές αγορές. Είναι το μεγάλο εμπορικό κέντρο της Πελοποννήσου.

  

  

Η Αθήνα είναι μόλις 1 ώρα διαδρομή από τον Πόρο με υδροπτέρυγα. Από το Λιμάνι του
Πειραιά μπορείτε να πάρετε το μετρό στην καρδιά της Αθήνας για μια φανταστική μέρα
έξω. Επισκεφθείτε το θαύμα του Παρθενώνα και όλα τα αρχαία μνημεία, γευματίστε κάτω
από την Ακρόπολη, και ψωνίστε ότι λαχταρά η καρδιά σας, η Αθήνα έχει ότι ακριβώς πρέπει
να έχει μια πρωτεύουσα. Η διαδρομή με τα υδροπτέρυγα κάνει το ταξίδι πολύ εύκολο.

 2 / 3



Μονοήμερες Εκδρομές

  

Το νησί της Ύδρας είναι σαν να ξεπήδησε από το παρελθόν, τα καραβάκια από τον Πόρο
θα σας πάνε στην Ύδρα μέσα σε 30 λεπτά. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι η
απουσία οποιουδήποτε αυτοκινούμενου (εκτός ίσως από το όχημα καθαρισμού), αφού όλες
οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια ή με κάρα. Το λιμάνι είναι «περικυκλωμένο» από
καλντερίμια γεμάτα με μαγαζιά και ταβέρνες, για να πάτε πιο μακριά από το λιμάνι,
μπορείτε να πάρετε θαλάσσιο ταξί. Δεν υπάρχει νερό στο Γαλατά, έτσι τόνοι νερού
μεταφέρονται με τάνκερ από τον Γαλατά, και όπως είναι φυσικό, δεν καλλιεργείται τίποτα
στο νησί, είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέρος από τον Πόρο.

  

Το αμφιθέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, βρίσκεται 1 ώρα από τον Γαλατά.

  

Το νησί της Αίγινας, το πιο κοντινό στην Αθήνα, είναι και το πιο δημοφιλή λόγω της
κοντινής απόστασης από την πρωτεύουσα. Το πλοίο αναχωρεί από τον Πόρο, και το ταξίδι
διαρκεί 1-1.30 ώρα, ενώ με υδρόπτερο διαρκεί 40 λεπτά.
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