
Οι παραλίες του Πόρου

Αν και είναι γνωστό ότι ο Πόρος δεν είναι διάσημος για τις εξωτικές παραλίες με τους
φοίνικες, το νησί είναι προστατευμένο από την θάλασσα και τους ανέμους, και υπάρχουν
κάποιες αμμουδιές. Οι φοίνικες φυτρώνουν εδώ, άλλα όχι κοκοφοίνικες, εν αντιθέσει
φυτρώνουν πανέμορφα πεύκα που φτάνουν έως την θάλασσα. Ο Πόρος έχει πολλούς
μικρούς κόλπους και παραλίες.

  

Ασκέλι, η παραλία είναι μεγάλη και διάσημη, και ιδιαιτέρως πολυσύχναστη τους
καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχουν πολλές ταβέρνες τριγύρω όπου μπορείτε να απολαύσετε
μία κρύα μπύρα ή μεζέδες. Η παραλία είναι ιδανική για παιδιά, με καθαρά, ρηχά νερά.
Υπάρχει  ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο θαλάσσιων αθλημάτων στο τέλος της
παραλίας, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε το ταλέντο σας στο σκι θαλάσσης ή στο παρά
πέντε. Μπορείτε επίσης να παίξετε beach volley σε ένα συγκεκριμένο μέρος της παραλίας.

  

Η παραλία Μοναστήρι είναι λίγο πιο μακριά, αλλά είναι μια καλή εναλλακτική λύση από
την πολυσύχναστη παραλία του Ασκέλι, και είναι κοντά στο μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής,
από όπου πήρε το ονομά της. Η παραλία έχει μία μικρή ταβέρνα για φαγητό. Και είναι η
τελευταία στάση του λεωφορείου, οπότε μπορείτε να την επισκεφθείτε ακόμα και αν δεν
έχετε δικό σας όχημα.

  

  

Η παραλία Κανάλι είναι κοντά στην πόλη του Πόρου. Είναι επίσης εξαιρετική για παιδιά με
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καθαρά και ρηχά νερά. Υπάρχουν αρκετές ταβέρνες για να διαλέξετε

  

Στα ανατολικά υπάρχουν πολλές παραλίες. Πρώτα είναι το Μικρό Νεώριο, ένας μικρός
κόλπος με μία καφετέρια, προφυλαγμένο με πευκόδεντρα, είναι το μικρότερο αδελφάκι του
κόλπου του Νεώριου, που βρίσκεται λίγο πιο μακριά.

  

Το Νεώριο είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη παραλία του Πόρου, με πολλά ξενοδοχεία,
ταβέρνες και εστιατόρια για να διαλέξετε. Η παραλία είναι προσεγμένη και δημοφιλής
στους ντόπιους. Έχει επίσης και μία σχολή εκμάθησης θαλάσσιου σκι και ιστιοσανίδας.

  

Κοντά του βρίσκεται και μία μικρή παραλία στον κόλπο της Καλυψώς, που είναι εύκολο να
μην την δείτε. Είναι μία αμμώδης, ρηχή, παραλία με μία ταβέρνα, προφυλαγμένη από
πευκόδεντρα, που προσφέρουν απλόχερα την σκιά τους.

  

Το Λιμανάκι της Αγάπης, ένας δημοφιλής, μικρός κόλπος. Αν και είναι πολυσύχναστος,
είναι μικροσκοπικός. Τα πεύκα προσφέρουν την σκιά τους από τον δυνατό ήλιο, ενώ τα
νερά του είναι πολύ καθαρά.

  

Η τελευταία παραλία είναι στον Ρωσικό Ναύσταθμο. Μία παλιά Ρωσική βάση έδωσε το
όνομα της στην παραλία (μπορείτε ακόμα να δείτε ερείπια της βάσης). Υπάρχει ένα μικρό
μπαρ με κρεμασμένα αλεξίπτωτα, που προσφέρουν σκιά στους θαμώνες. Είναι πολύ
δημοφιλής παραλία και πολλά γιωτ προσαράζουν εδώ το βράδυ, μπορείτε επίσης να
πάρετε ταξί από την πόλη, απλά μην ξεχάσετε να κανονίσετε την επιστροφή σας!
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Στην βόρεια πλευρά του νησιού είναι η παραλία Βαγιωνάς. Η διαδρομή είναι περίεργη, και
χρειάζεται να έχετε το δικό σας όχημα ή ταξί, αλλά είναι απίστευτη με την καταγάλανη
θάλασσα. Η παραλία έχει βράχια και δεν είναι ιδανική για παιδιά, καθώς το νερό είναι βαθύ.
Αλλά είναι το κατάλληλο μέρος για θαλασσοτούφεκο, οπότε θυμηθείτε να φέρετε τον
εξοπλισμό μαζί σας. Υπάρχει μία καντίνα από όπου μπορείτε να αγοράσετε ποτά.
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