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Σε αρκετές παραλίες της Θεσπρωτίας μας αναρτήθηκαν και φέτος οι «γαλάζιες σημαίες», τίτλος
που απονέμεται στις καθαρότερες και καλύτερες παραλίες της χώρας.
Για τη Θεσπρωτία επιλέχτηκαν οι παραλίες «μέγα άμμος» στα Σύβοτα, το «μακρυγιάλλι» και το
«δρέπανο» στο δήμο Ηγουμενίτσας.
Κάθε χρόνο οι παραλίες της Θεσπρωτίας βραβεύονται και χαρακτηρίζονται διεθνώς ως πολύ καλές.

Οι καλύτερες παραλίες της Θεσπρωτίας
Μέγα και μικρή άμμος
Απάνεμη και οργανωμένη παραλία με βοτσαλάκι και γαλαζοπράσινα νερά, θεωρείται η
μεγαλύτερη της περιοχής, ενώ υπάρχει και ταβέρνα. Δίπλα από τη Μέγα Αμμο βρίσκεται και η
Μικρή, με τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά.
Μία από τις πολύ όμορφες παραλίες στα Σύβοτα, που τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με τις

ποιοτικές διακοπές και τις άριστες υπηρεσίες, είναι αυτή της Μικρής Άμμου.Το Beach bar έχει
ανακαινιστεί πλήρως με σκοπό να χαρίσει όμορφες στιγμές σε Έλληνες και ξένους που θα
επιλέξουν και φέτος για τις διακοπές τους την Ήπειρο και τα Σύβοτα.
Η Μικρή Άμμος έχει γίνει σημείο αναφοράς καθώς συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία της θάλασσας με
την άγρια ομορφιά του βουνού ενώ είναι υποδειγματική η φιλοξενία για όσους την επιλέγουν, με
αποτέλεσμα να έχει κερδίσει φανατικούς φίλους!
Πηγή: www.thespro.gr

Μικρή Άμμος - Το must του καλοκαιριού στα Σύβοτα.

Οι παραλίες της Θεσπρωτίας. Χάρτης

Μπέλλα βράκα
Και οι δύο βρίσκονται στο πανέμορφο νησιωτικό σύμπλεγμα κοντά στα Σύβοτα. Στην Μπέλλα
Βράκα έχεις πρόσβαση και με τα πόδια, καθώς η αμμουδιά της ενώνει το νησάκι Μουρτεμένο με τα
Σύβοτα. Στην Πισίνα έχεις πρόσβαση μόνο με καΐκι, καθώς η αμμουδιά της απλώνεται στο νησάκι
Μαυρονόμος.
Αγία Παρασκευή
Ο στενός ασφαλτοστρωμένος δρόμος ύστερα από 700 μ. από τον κεντρικό που ενώνει την Πάργα με
τα Σύβοτα θα σας οδηγήσει στην παραλία της Αγίας Παρασκευής. Χαρακτηριστικό της είναι το
βραχώδες μα κατάφυτο νησάκι μπροστά της, το οποίο και έδωσε το όνομα στην παραλία, καθώς
κάποτε εκεί βρισκόταν το ομώνυμο εκκλησάκι (το οποίο πλέον έχει μεταφερθεί στην είσοδό της).
Έχει βότσαλο και άμμο, ενώ λειτουργεί και ταβερνάκι.

Μπακόλα
Οι βραχώδεις πλαγιές του μικρού κολπίσκου περικλείουν την παραλία με άμμο και βότσαλο, ενώ
υπάρχουν καφέ και ταβέρνες. Θα βρεθείτε σε αυτήν, αφού ακολουθήσετε μικρό κατηφορικό
δρομάκι που ξεκινά σχεδόν παράλληλα με τον κεντρικό δρόμο.
Zάβια
Μικρό απάνεμο λιμανάκι, όπου στην ακτή του κυριαρχεί μικρός ελαιώνας, ενώ από εδώ εύκολα
μπορεί κάποιος να ενοικιάσει βάρκα.
Zέρη
Αλλη μία μικρή απάνεμη παραλία με ρηχά, πεντακάθαρα νερά. Στεφανώνεται από πυκνή
βλάστηση, ενώ οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην παραλία καλύπτουν τις απαιτήσεις και του πιο
ευφάνταστου επισκέπτη. Βρίσκεται βορειοδυτικά από τα Σύβοτα, κοντά στον δρόμο που οδηγεί στην
Ηγουμενίτσα.

Η παραλία Ζέρη, μία μικρή απάνεμη παραλία με ρηχά και πεντακάθαρα νερά.

Πλαταριά
Μεγάλη αμμουδιά (σε κάποια σημεία έχει και βοτσαλάκι) καθώς εκτείνεται κατά μήκος της
κωμόπολης Πλαταριάς, ενώ λίγοι ευκάλυπτοι προσφέρουν σκιά. Υπάρχουν ταβερνάκια δίπλα στη
θάλασσα.
Σαγιάδα
Γραφικό, ήσυχο ψαροχώρι, βρίσκεται βόρεια της Ηγουμενίτσας. Οι κοντινές παραλίες του
προσφέρουν την πολυπόθητη για πολλούς ηρεμία. Ο Πλάτανος και το Κεραμίδι είναι μικρές σε
πλάτος παραλίες με βότσαλο και λίγους κατασκηνωτές, κυρίως στο Κεραμίδι, όπου ετοιμάζεται
καντίνα, ενώ διαθέτει και ντουσιέρες. Το Στροβίλι είναι μικρός κόλπος και είναι η βορειότερη πριν
από τα σύνορα παραλία. Βρίσκεται ανάμεσα σε κατάφυτους λόφους με βοτσαλάκι και άμμο.

Δρέπανο Ηγουμενίτσας
«Λαϊκό προσκύνημα» των κατοίκων της κοντινής Ηγουμενίτσας (5 χλμ.) αποτελεί η αμμώδης
χερσόνησος. H τεράστια σε μήκος παραλία, με τους ευκαλύπτους που απλώνονται σε όλο το μήκος
της, δέχεται πλήθος κόσμου ειδικά τις καθημερινές, καθώς τα Σαββατοκύριακα αρκετοί
κατευθύνονται στα Σύβοτα και στην Πλαταριά. Υπάρχουν ταβέρνες και καφέ.
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Αξίζει να δείτε
Το νησάκι Μουρτεμένο όπου βρίσκεται και η παραλία Μπέλλα Βράκα. Τα νησάκια Αγιος

Νικόλαος και Μαύρο Όρος, στο οποίο βρίσκεται πετρόχτιστος φάρος και θαλάσσια σπηλιά. Τον
Πύργο του Ζέρη στην ομώνυμη παραλία, καθώς λόγω της τοποθεσίας του αλλά και της ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής του αποτελεί «σήμα κατατεθέν» στα Σύβοτα. Τον μεσαιωνικό πύργο του Ράγιου σε
ύψωμα με πανοραμική θέα, 3χλμ. βόρεια από το Δρέπανο. Το πιθανότερο όμως η περίφραξή του να
είναι κλειδωμένη. Τον αξιόλογο υγρότοπο στο Δέλτα Καλαμά και το κέντρο πληροφόρησής του.
Τον εγκαταλελειμμένο οικισμό της παλιάς Σαγιάδας με αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και υπέροχη θέα.
Ξενοδοχεία - Διαμονή
Υπάρχουν στην περιοχή καταλύματα για κάθε γούστο και τσέπη . Εδώ μπορείτε να ρίξετε μια ματιά.
Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Θεσπρωτία
Φαγητό
Σχεδόν κάθε παραλία διαθέτει τις δικές της ταβερνούλες. Στα Σύβοτα θα βρείτε στην παραλία
Μέγα Αμμος την ταβερνούλα Ιόνιο, ενώ στην παραλία Ζέρη τα εστιατόρια Stavedo και Torre a mare.
Επίσης στο λιμάνι του θα βρείτε ταβερνούλες με φρέσκο ψάρι και νόστιμα μαγειρευτά. Στη Σαγιάδα
οι ταβερνούλες γύρω από το λιμανάκι της προσφέρουν σε εξαιρετικές τιμές φρέσκο ψάρι, της ώρας,
αλλά και πίτσες.

Σύβοτα Θεσπρωτίας

Μονολίθι Πρέβεζας 23 χιλιόμετρα παραλία.

Μονολίθι Πρέβεζας: Η μεγαλύτερη παραλία με άμμο στην
Ευρώπη

Η Θεσπρωτία του Πράσινου και του Γαλάζιου

Επάνω
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