
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL PÄIKSELISELE  

SANTORINI SAARELE! 

Meie reisiesindaja on: 

Kaja Virkebau + 372 5388 9896 

 

Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 

Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otsereisid Santorinile väljuvad kolmapäeviti 18.09.-25.09.2019 (viimane 

väljalend Tallinnast). Lennud toimuvad lennukompaniiga Smartlynx ning lennuaeg on u 4 h. 

Lennuajad Aurinko kodulehel https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. NB! Palume 

kontrollida lennuaegu kindlasti 24 h enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko Tallinna 

kontorist, sihtkohas meie esindajalt! Aurinko tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi või 

ID kaardi alusel.                                                                                     

Pagas: Lubatud pagas on 20 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 

reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 

toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 

kontaktidega vms). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 

(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva info põhjal pagasiomanikuga kiiresti 

kontakti. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb pakkida 

äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 

hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 

Tallinna lennujaamas reisiterminalis asuvast R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 

automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti). Kõik dokumendid, ravimid, võtmed, telefonid, 

sülearvutid, raha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida käsipagasisse, mitte äraantavasse 

pagasisse! 

Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-

journey/baggage-ee. 

Teenindus Smartlynxi pardal: lennukimeeskond räägib eesti, vene ja inglise keelt. Reisipaketi 

hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu 

Airo Cateringi kodulehelt https://flydinner.com/. Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja 

suupisteid pardamenüü alusel. 

Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis). NB! Ainult lennupileteid müüme igale 

reisile piiratud hulgal. 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas Aurinko reisiesindaja, kes suunab 

teid transfeerbusside juurde. NB! Palume kindlasti esindajat informeerida, kui mingil põhjusel 

jätate meie transfeeri kasutamata. NB! Hotellitubade kättesaamine toimub rahvusvaheliste reeglite 

kohaselt alates 14:00. 

https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

 

Turismimaks: Santorinil majutudes tuleb alates 01.01.2018 tasuda turismimaksu. Maksu 

makstakse vastavalt hotelli kohalikule kategooriale ja see summa jääb vahemikku 0,50-4 €/öö toa 

kohta. Turismimaks ei sisaldu reisipaketi hinnas ja see tuleb tasuda hotelli saabudes või enne 

lahkumist. 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viib Aurinko esindaja läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka ekskursioonide kohta. Lisainfo esindajalt transfeerbussis.  

 

 

Hea teada 

 

Santorini ehk Thira on väike poolkuu kujuline vulkaaniline saar Egeuse mere lõunaosas u 200 km 

kaugusel mandri-Kreekast. Santorini kuulub paarisajast saarest koosnevasse Küklaadide 

arhipelaagi, millest suurem osa on asustamata. Küklaadide  lõunapoolseim saar Santorini 

moodustab koos pisikeste naabersaarte Thirasia, Aspronisi, Nea Kameni ja Paleaga Santorini 

saarerühma. Kreeka suurim saar Kreeta jääb u 142 km Santorinist lõunasse. 

Rahvaarv:   u 15 000 

Pealinn:   Fira (kasutatakse ka Thira, mille all kohalikud mõtlevad tegelikult kogu 

Santorini saart) asub saare läänerannikul 

Fira elanikearv: u 4000 

Pindala:    73 km² 

Pikkus:     18 km 

Laius:     2-3 km 

Kõrgeim mägi on Profitis Ilias,  565 m. Mäe tipus asub 18. sajandist pärinev samanimeline 

klooster. Vulkaanilise päritolu tõttu on saar mägine ja suured kõrgusevahed aeglustavad liiklemist. 

 

Vahemaad pealinn Firast: 

Imerovigli:    3 km 

Kamari:        6 km 

Oía:             12 km 

Perissa:     20 km 

 

 



 

 

 

Kliima ja keskmised temperatuurid: 

Kuu Kõrgeim päevane temperatuur Madalaim öine temperatuur Merevee temp. UV-kiirgus 

september 26 °C 20 °C 23 °C 8 

oktoober 22 °C 17 °C 21 °C 5 

 

Ajavahe: Eestis ja Kreekas on sama aeg. 

Apteegid ja arstiabi: Fira, Kamari ja Oia apteegid on avatud E-L 9:30-14:00 ja 17:30-20:00 Fira 

valveapteek on avatud ka pühapäeviti. Santorini esmaabipunktid asuvad Emporios, Kamaris, Oias, 

Pirgos, and Thirassias. Kui tekib vajadus arstiabi järele, võtke palun ühendust otse arstiga või 

hotelli vastuvõtuga. Arstid tulevad ka hotelli. Santorini arstipunkt on Polichronis Mantas, Kamari, 

tel +30 228 603 2785. Arst on telefoni teel kättesaadav ööpäevaringselt. Tervisekindlustuse 

olemasolul saab arstivisiidile ja ravimitele kulutatud raha Eestis tšekkide alusel tagasi.  

Elekter: 220 V, pistikupesad on samasugused nagu Eestis. 

Helistamine ja internet: Eestisse helistamiseks tuleb valida 00 (mobiiliga+)  372  ja 

telefoninumber. Helistamine mobiiltelefoniga vastavalt teie mobiilioperaatori hinnakirjale. Santorini 

suunakood on 22860, Kreeka suunakood on 30. Kreekas kohalikule telefoninumbrile helistades 

valige number ilma Santorini suunakoodita. Enamikes hotellides on wifi ja internetipunkt. Hinnad 

on hotelliti erinevad, keskmiselt u 1 €/15 min. On ka kohvikuid, kus külastajatele pakutakse kohvi 

juurde tasuta wifit. 

Joogivesi: Kraanivett ei soovitata juua. Pudelivett saab osta poest, baaridest jm.  

Jootraha: Kreekas on kombeks tänuks hea teeninduse eest jootraha anda. Restoranis on sobilik 

jätta u 5–10 % arve summast. Ekskursioonibussi juhile võiks päeva lõpus anda u 1–2 eurot ning 

toatee Raha, krediitkaardid ja pangad: Kreekas on käibel euro. Pangad on üldiselt avatud E-N 

8:00-14:30 ja R 8:00-13:00. Pankade juures on ka sularahaautomaadid. Riigis on suhteliselt vähe 

pangaautomaate ja kaardiga maksmise võimalusi, mistõttu on soovitatav kaasa võtta sularaha. 

Kuurortides on sularahaautomaate. Santorinil on võrreldes teiste Kreeka sihtkohtadega natuke 

kõrgem hinnatase.nijale puhkusenädala lõppedes u 5 eurot. 

Raha, krediitkaardid ja pangad: Kreekas on käibel euro. Pangad on üldiselt avatud E-N 8:00-

14:30 ja R 8:00-13:00. Pankade juures on ka sularahaautomaadid. Riigis on suhteliselt vähe 

pangaautomaate ja kaardiga maksmise võimalusi, mistõttu on soovitatav kaasa võtta sularaha. 

Kuurortides on sularahaautomaate. Santorinil on võrreldes teiste Kreeka sihtkohtadega natuke 

kõrgem hinnatase. 

 

Turvalisus: Hotellis soovitame dokumente, raha ja muid väärisesemeid kindlasti seifis hoida. 

Kirikud: Santorinil on u 500 kirikut, millest enamik on õigeusukirikud. Kirikud on üldiselt avatud 

vaid jumalateenistuste ajal, mis enamasti toimuvad pühapäeva hommikul. Kirikuid külastades 

tuleks meeles pidada, et õlad ja põlved peavad nii meestel kui naistel olema kaetud.  

 



 

 

 

Pildistamine: Kirikutes, kloostrites ning sõjaväega seotud aladel on pildistamine keelatud. Inimesi 

pildistades on viisakas enne luba küsida. Muuseumites ja arheoloogilistel aladel on pildistamine 

üldiselt lubatud, kuid välgu kasutamine enamasti keelatud. 

Rannad: Santorinil on tumeda laavaliiva- ning kivikliburannad, kus vesi läheb enamasti järsult 

sügavaks. Kuigi saar on väike, leidub siin mitmesuguseid erinevaid randu alates väikestest 

privaatsetest rannasoppidest kuni kõiki teenuseid pakkuvate suurte avalike randadeni, kus on nii 

veespordivõimalused, päevitustoolide- ja varjude rent kui ka restoranid-baarid. Parimad, pikimad 

ning liivaseimad rannad asuva saare ida- ja lõunaosas, väikseid kiviseid soppe leidub ka põhjas. 

Läänerannik on valdavalt kõrge ja kaljune ning vaid üksikutest kohtadest pääseb mere äärde. 

Rannatoolid ja päiksevarjud on tasulised, 2 tooli ja 1 vari maksavad u 10 eurot. Valik Santorini 

erinevaid randu: Baxedes on üsna rahuliku atmosfääriga rand saare põhjaosas, u 3 km kaugusel 

Oia külast. Rannas on päevitustoolide ja varjude rent, läheduses on ka mõned väiksed söögikohad. 

Koloumbo on pikk kiviklibune rand, kuhu Pori küla juurest pääseb ka autoga. Läheduses on baare 

ja restorane. Koulombo lahe ääres paikneb saare aktiivseima veealuse vulkaani kraater. Vourvolos 

on pisike ja rahuliku atmosfääriga rannasopp väikese kalasadama naabruses. Rannal on tavern, 

muid rannateenuseid ei pakuta. Monolithose rand asub u 3 km Kamarist põhjas, on sobilik ka 

lastega peredele, sest merepõhi läheb laugjalt sügavaks. Rannas on tasulised lamamistoolid ja 

varjud. Läheduses on ka mõned väikesed tavernid ning minimarket. Lähedalasuva lennujaama 

tõttu võib häirida lennukite müra. Kamari u 6- kilomeetri pikkune kiviklibune rand on populaarne 

puhkusepaik, kus saab harrastada erinevaid veespordialasid, sh ka purjelauasõitu. Meri läheb 

järsku sügavaks, põhi on kaljune. Rannatoolid ja varjud on olemas. Kamari rannast põhja pool 

paiknev Avise nimeline rand on rahulikuma atmosfääriga kui Kamari. Populaarset, 9 km pikkust 

laavaliivaga randa Perissa, eraldab Kamarist monoliitne kalju Mesa Vouno. Pakutakse kõiki 

vajalikke rannateenuseid ning lähedalasuvates Perissa ja Perivolose külakestes leidub piisavalt ka 

söögi- ja joogikohti. Suvel pääseb Kamarist sinna ka veetaksoga. Perivolos on väike ja rahulik 

rand. Perivolose rand läheb üle Agios Georgios’e rannaks, mis on rahulikuma atmosfääriga kui  

Perissa. Läheduses leidub väikesi taverne. Saare lõunaosas paiknev Vlychada rand on ligipääsetav 

ka autoga. Tumeda laavaliivaga rannake on tuulte eest hästi kaitstud, sest on ümbritsetud 

kõrgetest valgetest kaljudest. Sobib rahuarmastajatele. Rannas renditakse päevitustoole ja 

varjusid. NB! Rannas ei ole mobiililevi. Kaunis, rahuliku atmosfääriga Almyra rand on samuti 

kaljudest ümbritsetud. Muid rannateenuseid ei ole. Almyra randa pääseb mööda kitsast liivast rada, 

kuhu pöörab tee pisut enne Akrotiri küla silti. Punane rand (Kokkini paralía või Red Beach) on nime 

saanud seda ümbritsevate järskude punaste kaljude järgi. Akrotiri arheolooogilise ala kõrvalt 

kulgevat teed pidi saab auto või mopeediga sõita kuni Püha Nikolaose kirikuni, kust u 5-minutilise 

jalutuskäigu kaugusele jääbki kirka mereveega punane rand. Rannal on väike tavern ning saab 

rentida lamamistoole ja varje, mida ei ole eriti palju. 2 rannatooli ja päikesevarju rent u 10 €/päev. 

Tegemist on suvisel ajal väga populaarse rannaga. Maalilise Oia küla kaljude all paikneb kaks 

väikest kivist rannasoppi Ammoudi ja Armeni, kuhu pääseb mööda u 200-astmelist treppi. Randade 

lähedusse saab sõita ka autoga või Oia sadamast laevaga. 

Sisseostud: Santorini hinnatase on  võrreldes teiste Kreeka saartega kõrgem. Paljudes külades 

leidub konkreetsele piirkonnale ainuomaseid tooteid, hinnatase on erinev. Santorinilt saab 

suhteliselt soodsa hinnaga osta kaunist käsitööd, puutööd, vaipu, veine, oliiviõli ja keraamikat. 

Elektroonika, rahvusvahelised brändirõivad ja kosmeetika on suhteliselt kallid. Kauplustes on 

enamasti fikseeritud hinnad. Parimad ostuvõimalused on pealinn Firas, kuurortides on kaubavalik 

märksa kesisem. Firas ja Oias on palju toredaid kunsti- ja käsitööpoode. Kauplused on avatud E-R 

9:00-14:00 ja 17:00-20:00, L 9:00-14:00. Osa väikeseid toidu- ja suveniiripoode on avatud 

hilisõhtuni ja ka pühapäeval. Suuri ostukeskuseid ei ole. Kamaris on palju suveniirikauplusi, kus 

müüakse ka igasugu muid turistikaupu nagu rannarätikud, päevituskreemid, T-särgid, postkaardid,  



 

 

 

margid ning ujumisvarustust. Pakutakse ka kauneid käsitööna valminud tekstiilesemeid, puutööd, 

sepistatud tooteid. Kamaris on samuti arvukalt väikeseid supermarketeid. Oia küla on nimetatud 

ostukohtadest kõige erilisem ning siin on saare kõige stiilsemad kauplused. Siin ei ole nö tavalisi 

suveniirikauplusi, vaid rohkesti suhteliselt kalli hinnatasemega ateljeesid, galeriisid ning väikeseid 

butiike. 

 

Harrastused: Santorinil on mitmeid toredaid matkaradu, mis on puna-valgete numbrisiltidega 

suhteliselt hästi märgistatud. Saadaval on ka erinevad matkaradade kaardid. Maastik on kivine ja 

ebatasane, vaja läheb häid jalanõusid. Kamarist saab alguse küllalt raske kitsas tee üles Mesa 

Vouno mäele (u 3 km), kus paikneb muinas-Thira. Mööda seda teed saab sõita ka autoga, kuigi 

teekate on küllalt konarlik ning osaliselt kaetud munakividega. Mäelt läheb ka tee alla Perissa külla. 

Kamarist läheb matkarada Mesa Vouno mäejalamil paikneva väikese kabeli juurde. Tee on kitsas ja 

künklik. Perissa ja Pervolose vahel, ranna lähedal paikneb väike Atlantise veepark. Pargis on 

mõned veeliumäed, basseinid, päevitamisala, tavern. Restoran ja basseinibaar on avatud keskööni. 

Peale kella seitset õhtul pääseb restorani tasuta. Veepark on avatud kuni septembri lõpuni.  

Kamari rannas on kaks veespordikeskust, kust saab rentida erinevaid veespordivahendeid. Saab 

rentida ka skuutreid, millega tohib sõita vaid selleks ettenähtud märgistatud rannaäärsel alal. 

Sukeldumist ja snorkeldamist on võimalik harrastada erinevates kohtades. Korraldatakse eri 

raskusastmega kursuseid ja skorkeldamis- ja sukeldumisretki kraatritesse jm. Kamari 

rannapromenaadil paikneb Navys Waterworld Dive Center, Perissa rannapromenaadil asub 

Mediterranean Dive Club. 

Sääsed: Õhtu saabudes võivad sääsed kiusama hakata. Hotellituppa saab sääskede peletamiseks 

osta spetsiaalse elektriseadme, mida müüakse nii apteekides kui supermarketites.   

Söök, jook: Kreeklastele meeldib hästi süü.Tänu Kreeka geograafilisele asendile on siinsesse kööki 

jõudnud mõjutusi nii idamaadest kui Euroopast ning erinevate köökide segunemisel on tekkinud 

uusi, huvitavaid ja unikaalseid maitsenüansse. Osa ekslikult tüüpilisteks Kreeka roogadeks 

peetavaid toite on näiteks pärit hoopiski Türgist - souvlaki, döner-kebab, magustoitudest baklava. 

Kreeklased oskavad sööki ja jooki nautida ning nende komme tundide kaupa hilises õhtusöögilauas 

istuda on lausa legendaarne. Söömine on kreeklaste jaoks loomulik osa igapäevasest suhtlemisest 

oma lähedaste, sõprade või külalistega. Õhtust minnakse sööma reeglina mitte enne kella üheksat 

ja õhtusöögid venivad tihtipeale öötundideni. Kreeka köögis on oluline osa oliividel, sidrunil, 

tomatitel, pähklitel ja loomulikult viinamarjadel. Oliive kasvab Kreekas mitut erinevat sorti ning 

neid kasutatakse ohtralt nii salatites kui ka mitmetes liha- ja kalaroogades. Lihatoitude 

valmistamisel kasutatakse palju tomatit. Tomatit sisaldavad ka erinevad salatid, mida serveeritakse 

oliiviõli ja punase veini äädikaga. Viinamarju söövad kreeklased küll palju, ent ka 

viinamarjalehtedel on Kreeka köögis oluline koht – neid kasutatakse erinevate täidistega suupistete 

valmistamiseks. Kreeka köögis kasutatakse palju lambaliha. Maitseainetest kasutatakse oreganot 

ja rosmariini, basiilikut, peterselli, piparmünti, tilli, sibulat ja küüslauku. Auväärsel kohal on ka 

mereannid – krevetid, kaheksajalad, kalmaarid. Kala serveeritakse tavaliselt tervelt koos pea ja 

sabaga grillitult, mis on maitsestatud maitsetaimede, oliiviõli ning sirunimahlaga. Kreeka köögis ei 

saa muidugi ei üle ega ümber juustust. Kõigile on kindlasti tuttav mureda konsistentsiga feta juust, 

mida valmistatakse kitse- või lambapiimast ning kasutatakse salatites, süüakse saia peal, 

grillitakse viinamarjalehtedes või lihtsalt fooliumis. Teine tuntud juustusort on kefalotiri, mis on 

kõvem ja tänu sellele saab seda riivida. Seda juustu kasutatakse nagu parmesani juustu. Veel üks 

oluline osa Kreeka köögist on jogurt, mida kasutatakse nii suppides, magustoitudes kui ka 

kastmetes. Kreekas on väga levinud mezede söömine. Meze on väike taldrikutäis suupisteid, mida 

tellitakse lauda kogu seltskonnale ja jagatakse omavahel. Sel moel kehakinnitamine on mugav ka  



 

 

 

seepärast, et ei peagi endale valima menüüst välja mingit üht kindlat praadi vaid erinevaid 

hõrgutisi proovida. Magustoiduks serveeritakse Kreekas tihti lihtsalt puuvilju ja nii mõnigi kord on 

tavaks, et kui seltskond on ohtralt söönud ja joonud, tuuakse puuviljad lauda nö maja poolt. Paljud 

kreeklased eelistavad söögi juurde ouzot ehk aniisiviina juua. Ouzot serveeritakse tavaliselt väikses 

karahvinis ja sinna juurde käib reeglina ka vesi. Põhja-Kreekas nimetatakse ouzot tsipuroks. Ouzot 

peetakse Kreeka rahvusjoogiks, kuigi on laialt levinud ka Türgis, ainult et Türgis nimetatakse 

aniisiviina rakiks. Ouzot valmistatakse pressitud viinamarjadest ning lisatakse maitsetaimi ning 

muid marju. Maitsetaimedest tugevaimad on aniisiseemned. Kui ouzot (kangus u 40 kraadi) 

segatakse veega, muutub jook piimjaks, kuna aniisiõli ja vee segunemisel tekivad valged 

läbipaistmatud kristallid. Teine Kreekas levinud kangem jook on raki, mis on viinamarjadest tehtud 

kange naps. Brändisõpradel tasub kindlasti järele proovida Kreeka brändi Metaxa. Kreeka veine on 

sadu erinevaid sorte. Kui kogu selles valikus silme eest kirjuks läheb ja veini suhtes erilisi 

pretensioone ei ole, on alati mugav küsida majaveini – kreeka keeles krasi dopio. Üks omapärane 

veinisort Kreekas on Retsina. Tavernides pakutav Retsina on reeglina kohalik ja teda ei villitagi 

pudelisse vaid lastakse otse vaadist.  

Transport: Santorinil on hea bussiühendus. Bussijaam asub Firas, mis on ühtlasi kõikide 

marsruutide algus- ja lõpppunkt. Santorinil saab pileti osta bussist piletimüüja käest. Bussi 

sisenetakse enamasti tagumisest uksest. Bussipileti hinnad on üldiselt soodsad. Ühe suuna 

bussipileti hind on sõltuvalt sihtkohast 1,80-2,30 €. Fira ja Kamari vahet sõidavad bussid 

ajavahemikus 7:30-24:00 u iga 30-45 min tagant, nädalavahetustel on graafik hõredam.  Firast 

väljuvad bussid ka Imeroviglisse ja Oiasse. Sõiduajad ja piletihinnad on nähtaval Fira bussijaamas 

ning Kamari pangaautomaadi lähedal paiknevas bussipeatuses.   

Taksosid ei ole Santorinil eriti palju, seega võib takso saamisega kohati raskusi olla. Taksode lõpp-

peatus asub samuti Firas, peaväljaku lähedal. Takso saab tellida ka hotelli vastuvõtust. Imerogvilis 

ja Kamaris saab takso tänavalt või hotellist tellimise teel. Paljudes taksodes ei ole taksomeetrit, 

seega on enne sõitu soovitatav summas kokku leppida. Sõit Kamarist Firasse maksab ilma 

tellimistasuta u 10 €, Firast Oiasse u 13 €, Kamarist Oiasse u 28 €. Athinioni sadamast (u 6 km 

Kamarist, Santorini läänerannikul) väljuvad iga päev laevad lähedalasuvatele saartele ja pealinn 

Ateenasse. Suvel sõidavad saarte vahet ka tiiburlaevad. E, K ja R väljub praam Kosi saarele ning 

öö tuleb sõidu ajal laevas veeta. Laevapileteid saab osta nii Kamari kui Fira reisibüroodest. Hind 

sõltub vahemaast ning ka konkreetsest laevafirmast. Vt lisainfot: http://www.ferries.gr. 

Laevagraafikud võivad ilmaolude tõttu muutuda. Infot väljumisaegade  saab täpsustada nii 

reisibüroodest kui sadamast. Firast Athinioni sadamasse sõidavad bussid u tund enne iga laeva 

väljumist, pilet 2 €/in. 

Köisraudtee on avatud iga päev 7:00 – 21:40 (viimane reis ülevalt alla) ning sõidab iga 20 minuti 

tagant. Ühe suuna pilet maksab u 6 €, lastele (vanuses 7-12. a) 3 €, 1 pagasikoht 3 €. Peale pileti 

ostmist tuleb see ära kasutada poole tunni jooksul. Köisraudtee ehitasid šveitslased 1979. a rikka 

Kreeka laevaomaniku Nomikose tellimusel, kes annetas Fira vanasse sadamasse kulgeva 

köisraudtee linnale. Enne mindi alla sadamasse muulade seljas ning köisraudtee vähendas seetõttu 

oluliselt muulapidajate teenistust. NB! Sõiduplaanid muutuvad üsna tihti (eriti esimeste ja viimaste 

väljumiste kellaajad), seega soovitame enne sõitu graafiku üle kontrollida.  

Vaatamisväärsused: Fira on Santorini pealinn, suurim linn (u 2000 püsielanikku)  ja peamine 

transpordisõlm. Siin on saare aktiivseim ööelu, mõnusad kohvikud ja suurim kaubavalik. Linn 

paikneb kõrgel kaljul vana vulkaanikraatri serval ning pakub suurepäraseid piltpostkaardilikke  

vaateid nii kraatrile kui naabersaartele. Mööda u 600-astmelist käänulist treppi allamäge, jõuab 

Fira vanasse sadamasse. Sinna saab sõita ka muula seljas või köisraudteega. Enamik tänapäevase 



 

 

Fira hooneid on ehitatud 19. sajandil või peale seda, sest kunagi siin paiknenud vana Veneetsia linn 

Skaros purunes maavärinas tagajärjel. Fira arhitektuuristiil on segu Küklaadide ja Veneetsia 

mõjutustest. Kõik hooned on lumivalged. Thira eelajalooline muuseum on avatud E, K-P 8:30-

15:00. Pilet u 3 €, pensionäridele 2 €. Heatasemelises muuseumis on väljapanek Santorinilt ja 

teistelt Küklaadidelt leitud eelajaloolisi esemeid, näiteks Akrotirist leitud Minose-aegseid savinõusid. 

Muuseum paikneb Fira bussijaama lähistel. Arheoloogiamuuseum on avatud T-P 8:30-15:00. 

Pilet u 3 €, pensionärid 2 €, alla 8-aastased lapsed tasuta. Muuseum asub köisraudtee jaama 

lähedal. Väikeses muuseumis on väljapanek muinas-Thirast ja –Oiast. Koduloomuuseum on 

avatud iga päev 10:00–14:00. Pilet u 3 €. Muuseum paikneb all-linnas, Kontohori linnaosas, kaunilt 

renoveeritud hoones. Muuseumis on väljapanek puussepa tööriistadest, vanadest tekstiilidest, 

majapidamistarvetest, mööblist. Samuti saab näha traditsioonilist veinikeldrit. Ülemisel korrusel on 

Santorini teemaline maali- ja fotonäitus. Näha saab ka vana koobaselamut, kus vanasti elasid koos 

nii inimesed kui koduloomad. Firas on palju kirikuid, millest enamik on õigeusukirikud. Kirikud on 

üldiselt avatud vaid jumalateenistuse ajal pühapäeva hommikul. Päevasel ajal on üldjuhul avatud 

Fira efektne peakirik ning katoliku kirik. Akrotiri on üks Santorini tähtsaimatest 

arheoloogiamälestistest, samanimelise kena ja rahuliku elutempoga küla lähedal. Sinna saab sõita 

10 km kaugusel paiknevast Fira linnast bussiga. Kreetalt pärit Minose kultuur on maailmakuulus 

eelkõige kauni keraamika ja kõrgetasemelise arhitektuuri poolest. Akrotiri ajaloolises asulas leidub 

lausa kolmekorruselisi maju, kus on olemas ka kanalisatsioonisüsteem. Akrotiri on tuntud ka kui 

Kreeka  Pompeij, sest sarnaselt sellele Lõuna-Itaalia linnale purunes ka Akrotiri linn 17. sajandil 

võimsa vulkaanipurske tagajärjel ning linn mattus tuha ja laavakihi alla. Arheoloogilisi 

väljakaevamisi alustati siin 1967. a ning kestavad seniajani. Akrotiri lähedal asub ka kuulus Punane 

rand. Põnevad vaatamisväärsused on veel siinne Veneetsia kindlus ning majakas. Avatud R-K 

8:00–20:00, N 8:00-15:00 pilet 12 €/in.  

Üks Santorini suurimatest küladest, Emporio, paikneb saare lõunaosas, Firast Perissasse kulgeva 

tee ääres. Sinna saab Firast sõita liinibussiga. Emporio oli kaua aega saare kaubanduskeskuseks 

ning keskajal üks viiest Santorini külast, mis oli ümbritsetud Veneetsia kindlusega. Osa 

kindlusevaremeid on tänini säilinud. Omaette vaatamisväärsuseks on mäejalamil paiknev vana 

inimtühjade valgete majadega mahajäetud küla.  

Oia, mis paikneb saare põhjaosas u 11 km kaugusel Fira linnast, on paljude arvates Santorini või 

ka kogu Kreeka kõige maalilisem küla. Oia pilte leidub kõikides Santorinit tutvustavates 

raamatutes, postkaartidel ja veebilehtekülgedel, sest vulkaanikraatri servale ehitatud romantilised 

valged majakesed ja sinivalged kirikud on tuntud üle kogu maailma. Euroopa kauneimaks 

peetavaid Oia päikeseloojanguid armastatakse nautida vana linnuse terrassil või mõnes maalilises 

kraatriäärses restoranis. 20. sajandi alguses elas Oias u 9000 inimest, suurem osa neist 

meremehed. Maavärina ohus vähenes 1980ndail aga püsielanike arv vaid 500. Tänapäeva Oia on 

mõnusa atmosfääriga külake, kus müüakse palju kohalikku kunsti ja käsitööd. Oia meremuuseum 

on avatud 10:00-14:00 ning pealelõunal 17:00-20:00. Teisipäeviti on muuseum suletud.  Pilet u 3 

€ ja õpilased ning alla 12-aastased lapsed tasuta. Meremuuseumi asutas 1951. a kapten Antonis 

Dakoronia. Muuseum purunes 1956. a maavärina käigus, kuid ehitati uuesti üles ning taasavati 

1979. a. Meremuuseumis eksponeeritakse 19. saj laevanduse ning saare ajalooga seotud esemeid, 

muuhulgas laevade käilakujusid, navigeerimisvahendeid ning laevamakette.  

Pyrgose küla oli 19. sajandini Santorini pealinn ning on tänini saare tihedaima asustusega 

piirkond. Saare tipus troonib keskaegne Veneetsia kindlus, kust avaneb kaunis vaade kogu 

ümbruskonnale. Auto või mopeediga saab sõita kuni Pyrgose keskväljakuni, edasi tuleb minna 

jalgsi, sest tänavad on kitsad ja käänulised. Palju on treppe jm kõrguseerinevusi.  Pyrgose külas on  

palju kirikuid.  

 



 

 

 

Ööelu: Saare ööelu keskuseks on pealinn Fira, kus on erinevate klubide ja baaridega nn baaride 

tänav. Lisaks on nii Firas kui Oias palju mõnusaid lummava merevaatega baare. Kuurortides, sh ka 

Kamaris,  on ööelu kõrgperiood juulis-augustis, mil saar on külastajatest tulvil ning kõik ranna- ja 

muusikabaarid ning ööklubid on avatud.  Septembris-oktoobris jääb ööelu kuurortides järk-järgult 

vaiksemaks. 

 

Ekskursioonid 

Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 20 

osavõtjat. Juhul, kui soovijaid on vähem, siis on võimalik osaleda võõrkeelsetel ekskursioonidel. 

Nende toimumispäevad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist mõnevõrra 

erineda. Lastele hinnasoodustus kuni 50 % (juhul kui ekskursiooni kirjelduse juures ei ole mainitud 

teisiti). Ekskursioonide hinnad ning programm võivad muutuda! Täpsem info Aurinko 

reisiesindajatelt kohapeal. 

Eestikeelsed ekskursioonid 

Kaunis Santorini (terve päev), reede 

Heidame pilgu saare väikeküladele.  Käime Mesa Gonias, külas, mis 1956. a. maavärinast alates on 

osaliselt varemeis ja mahajäetud, samuti vaatame küla õigeusu kirikut.  Sisemaal Pyrgoses näeme 

vanu elamuid ja  Veneetsia kindluse varemeid.  Astume sisse ka ühte  saare paljudest 

veinikodadest, kus saab kohalikku toodangut degusteerida.  Külastame  Santorini ilmselt enim 

tuntud küla, kõrgel kaljupangal asuvat Oiat, kus meil jääb vaba aega kaunite vaadete nautimiseks 

ning söömiseks (ei sisaldu hinnas). Oiast suundume tagasi hotellidesse.  

Hind: 43 €, laps vanuses 4-12. a 21 €  

Päikeseloojangu laevaretk (pool päeva, u 14:30-21:00), esmaspäev 

Päikeseloojangu laevaretk on võimsaid vaateid ja mitmekesiseid elamusi pakkuv ekskursioon. 

Naudime hunnituid vaateid vulkaanisaarte vahel seilates, näeme vulkaanikraatreid ja supleme 

lähedalasuva väikesaare juures soojaveeallikates. Enne päikeseloojangut peatume väikeseks 

Santoriniks kutsutud Thirassia saarel, kus  kohalikus tavernas serveeritakse maitsev õhtusöök, mis 

koos vee ja veiniga kuulub ekskursiooni hinna sisse. Õhtu lõpetab maailmakuulus Santorini 

päikeseloojang.  

Hind: 69 €, laps vanuses 4-12. a 34,5 €. 

 

Rahvusvahelised ekskursioonid 

Laevaga snorkeldama (pool päeva), mitmel päeval nädalas 

Santorini kuulus laavarannik ja kirgas merevesi pakuvad snorkeldamishuvilistele piisavalt põnevaid 

elamusi. Vees näeb laavakivimoodustusi ja väikseid mereasukaid, nagu kalu, karpe, meritähti ja 

käsni. Tihti jääb pilgu ette isegi mõni kalmaar.  

Hind: 45 €, lastele soodustust ei ole 

 

Ülal toodud info on antud 16.09.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. Head puhkust! 


