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Οι Αλυκές διαθέτουν κάμπινγκ,
beach bars και οργανωμένη παραλία

λαογραφικό μουσείο με τη συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμουλιανής. Εκτίθενται
ιερά κειμήλια που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες, αντικείμενα από την καθημερινότητα,
ένας αποστακτήρας, αργαλειός, προικιά κ.ά.
Το μουσείο λειτουργεί 11.30 - 14.00 & 19.30
- 23.00 (σ.σ. περισσότερα για το μουσείο σε
επόμενα «Ταξίδια» του «ΑτΚ»).
Στις παραλίες του νησιού
Απολαυστικές και οι παραλίες της Αμμουλιανής και ένα από τα δυνατά της σημεία. Εχουμε
λοιπόν τις Αλυκές (2 χλμ.), όπου λειτουργεί
κάμπινγκ, ανακαινισμένο και υπό νέα διεύθυνση, και μεταξύ άλλων, διαθέτει εστιατόριο,
beach bar, μίνι μάρκετ (www.alikescamping.

Tips

gr, τηλ. 23770/51.379). Στις Αλυκές -πήραν το όνομά τους από
τις αλυκές που δυστυχώς έχουν
αποξηρανθεί- θα βρείτε επίσης
καντίνα, beach bars και λίγα ενοικιαζόμενα.
Στο δρόμο για Μεγάλη Αμμο (2
χλμ. άσφαλτος και στη συνέχεια
3,6 χλμ. χωμάτινος δρόμος) θα
συναντήσετε τον Αϊ-Γιώργη με το
ομώνυμο εκκλησάκι, καντίνα, λίγες
Το φέριμποτ ετοιμάζεται να «πιάσει» στην Τρυπητή
ξαπλώστρες, ομπρέλες και ταβερνάκι, μετά είναι ο Γρύπος με ενοικιαζόμενα, υπάρχει καντίνα καθώς και λίγες ξαπλώστρες
ταβέρνα και μπαρ, ενώ στη Μεγάλη Αμμο με ομπρέλες, ενώ στη Φάκα πηγαίνετε ακολειτουργεί ταβέρνα και beach bar. Στα Κα- λουθώντας χωματόδρομο χωρίς σχετική
ραγάτσια (3 χλμ.), νοτιοδυτικά του νησιού, σήμανση.

ﬁ Στο λιμάνι της Αμμουλιανής είναι ο
Δημήτρης, ο οποίος εκτελεί τη διαδρομή μέχρι
τις Αλυκές με το κάρο του, τον «Ερωτα», και το
αγαπημένο του άλογο, τη Μόνικα.
ﬁ Για να προσεγγίσετε τις παραλίες της
Αμμουλιανής αλλά και τα γύρω νησάκια -τα
Δρένια ή Γαϊδουρονήσια, όπως τα ονομάζουν
οι ντόπιοι- μπορείτε να νοικιάσετε βαρκάκι.
Είναι και το σκάφος «Λαμπρινή», που κάνει
ημερήσια κρουαζιέρα για μπάνιο στις
παραλίες του νησιού και της περιοχής
(τηλ. 6972/ 026570).

Βόλτα με τον «Ερωτα»!
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Info
ﬁ Δρομολόγια για την
Αμμουλιανή εκτελούνται από
το λιμάνι της Τρυπητής (120
χλμ. από Θεσσαλονίκη) τους
χειμερινούς μήνες 6 φορές την
ημέρα, ενώ τους καλοκαιρινούς
κάθε μισή ώρα. Το εισιτήριο
κοστίζει 2 ευρώ το άτομο και
10 ευρώ το αυτοκίνητο (τηλ.
6944/538.798, 23770/ 22.666
Λιμεναρχείο Ιερισσού).
ﬁ Για διαμονή, η «Θάλασσα»
διαθέτει καλόγουστα,
περιποιημένα και πεντακάθαρα
δωμάτια, που μπορεί να μην
έχουν θέα... θάλασσα αλλά,
όπως λένε οι ιδιοκτήτες της, η
Λίνα και η μητέρα της, Πασχαλιά,
«φτιάξαμε το ξενοδοχείο με τα
χρήματα που έχουμε κερδίσει
από τη θάλασσα κι έτσι την
τιμούμε». Γι’ αυτό, άλλωστε,
τόσο στα δωμάτια όσο και
στους κοινόχρηστους χώρους
υπάρχουν πολλά αντικείμενα
από τη θάλασσα (τηλ. 23770/
51.098). Αλλες επιλογές, «Sun
Rise Hotel» με θέα (τηλ. 23770/
51.273), «Ammouliani Hotel» (τηλ.
23770/ 51.297), «Αρχοντικό» (τηλ.
23770/ 51.444), «Ισμήνη» (τηλ.
23770/ 51.407) κ.ά.

ﬁ Για φαγητό, ο «Τζανής»
στο ομώνυμο λιμανάκι για
φρέσκο ψαράκι, ψαροκεφτέδες
(φτιαγμένοι από σαλούβαρδο
-συγγενή του μπακαλιάρου) αλλά
και μαγειρευτά, παπουτσάκι
του χασάπη (μελιτζάνα γεμιστή
με ψαρονέφρι, τυρί φέτα και
ντομάτα ψημένα στο φούρνο),
φρούτα θαλάσσης, ριζότο
θαλασσινών κ.ά. (τηλ. 23770/
51.322). Πολύ καλός και ο
«Γλάρος» στο λιμάνι (τηλ. 23770/
51.003).

