Παραλίες στις Σπέτσες
Χωρίζονται σε αυτές που βρίσκονται μέσα στην πόλη των Σπετσών και σε αυτές που την
περιβάλλουν. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τη Ντάπια ξεκινούν καθημερινά λεωφορεία ή
καραβάκια που πηγαίνουν τους λουόμενους στις παραλίες της άλλης μεριάς του νησιού. Οι
περισσότερες είναι οργανωμένες καθώς έχουν ταβερνάκια κι επιλογές αρκετών θαλάσσιων
δραστηριοτήτων όπως σερφ, σκι, καταδύσεις κ.ά. γι’ αυτό και μπορείτε να μείνετε
ξεκούραστα όλη την ημέρα. Υπάρχουν ακόμη και άλλες μικρές απομονωμένες και ήσυχες
παραλίες και όρμοι γύρω από τις ακτές του νησιού όπου μπορείτε να πάτε με κάποιο
μεταφορικό μέσο όπως μηχανάκι, ποδήλατο, λεωφορείο ή ταξί κι ακόμα καλύτερα, τους
όρμους αυτούς τους ανακαλύπτετε αλλά και τους προσεγγίζετε, με θαλάσσια μέσα.
Αναλυτικά, προτείνονται οι παραλίες
Της Αναργυρείου Σχολής (Kaiki Beach). Οργανωμένη, στη βορειοδυτική μεριά της πόλης,
έχει υποδομή για θαλάσσια αθλήματα και δραστηριότητες, καθώς και beach bar και
εστιατόριο.
Κουνουπίτσα, Άγιος Νικόλας και Άγιος Μάμας. Βρίσκονται μέσα στην πόλη των Σπετσών
και μπορείτε να πάτε και περπατώντας, αν βρίσκεστε ήδη στο κέντρο των Σπετσών.
Αγία Μαρίνα. Οργανωμένη, πολυσύχναστη παραλία στη νοτιοανατολική μεριά του νησιού,
μέσα σ’ ένα καταπράσινο όρμο, διαθέτει υποδομή για θαλάσσια αθλήματα και
δραστηριότητες αλλά και εστιατόριο με beach bar.
Άγιοι Ανάργυροι. Οργανωμένη πολυσύχναστη παραλία με βότσαλα, σε κατάφυτο κόλπο
της δυτικής πλευράς διαθέτει τις ίδιες υποδομές με την Αγία Μαρίνα και, φυσικά, το διάσημο
σπήλαιο του Μπεκίρη, ένα φυσικό αξιοθέατο που αξίζει προσοχής. Στην παραλία υπάρχει
και εστιατόριο.
Αγία Παρασκευή. Κοντά στους Αγίους Αναργύρους, οργανωμένη και πολυσύχναστη
παραλία με πεύκα που αγγίζουν το κρυστάλλινο νερό της θάλασσας. Διαθέτει και
παραδοσιακή ταβέρνα, αλλά και beach bar.
Κουζινός. Στη νοτιοανατολική πλευρά των Σπετσών, απέναντι από τη Σπετσοπούλα.
Ξυλοκέριζα. Οργανωμένη παραλία στη νότια πλευρά του νησιού. Διαθέτει και καντίνα.
Καμάρες. Σε απόκρημνους όρμους της δυτικής πλευράς του νησιού.
Ζωγεριά. Σε κολπίσκο της βόρειας πλευράς, με πευκόδασος δίπλα ακριβώς από τη
θάλασσα με πολύ όμορφο ταβερνάκι.
Λιγονέρι. Ήσυχη, πευκόφυτη παραλία στη βόρεια πλευρά του νησιού.
Βρέλλος βρίσκεται κοντά στο Λιγονέρι. Εδώ θα βρείτε και ένα εξωτικό beach bar στο οποίο
συχνάζουν νέοι κυρίως λουόμενοι.
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Τα κείμενα που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες αποτελούν πνευματικό δικαίωμα του Xenon Estate.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση ή αναδημοσίευσή τους χωρίς την άδεια του κατόχου.
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