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Το Μουσείο της Προϊστορικής Θήρας
Το Μουσείο της προϊστορικής Θήρας στα Φηρά, δεν
είναι ένα απλό και συνηθισµένο µουσείο. Τα
αριστουργήµατα της προϊστορικής τέχνης του Αιγαίου,
όπως οι γνωστές τοιχογραφίες και το µοναδικό χρυσό
αγαλµατάκι αίγαγρου που συµπεριλαµβάνει στη
συλλογή του, το καθιστούν τόσο σηµαντικό όσο και το
Μουσείο της Ακρόπολης ή το Μουσείο της Βεργίνας
στην Βόρεια Ελλάδα. (Τηλ: 22860 23217)
Περισσότερες Πληροφορίες:
Υπουργείο Πολιτισµού

Οι τοιχογραφίες της Θήρας
Στο Φηροστεφάνι, στο Συνεδριακό Κέντρο "Πέτρος Μ.
Νοµικός", εκτίθενται οι τρισδιάστατες φωτογραφικές
αναπαραγωγές των τοιχογραφιών του Aκρωτηρίου, σε
φυσικό µέγεθος. Οι αναπαραγωγές απεικονίζουν σχεδόν
όλες τις τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου και είναι
µοναδική ευκαιρία να παρατηρηθούν στο σύνολό τους.
Ο κ. Πέτρος Μ. Νοµικός χρηµατοδότησε την κατασκευή
αναπαραγωγών των τοιχογραφιών, τις οποίες στη
συνέχεια δώρισε στο Ίδρυµα Θήρας-Πέτρος Μ. Νοµικός.
(Τηλ: 22860 23016-19)
Περισσότερες Πληροφορίες:
Ίδρυµα Θήρας - Πέτρος Μ. Νοµικός

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Στα Φηρά βρίσκεται επίσης και το Αρχαιολογικό Μουσείο
στο οποίο αποκαλύπτεται η µακρά ιστορία του νησιού.
Συλλογές γλυπτών και επιγραφών από την Αρχαϊκή
µέχρι τη Ρωµαϊκή περίοδο και αγγεία και πήλινες
φιγούρες από τη Γεωµετρική µέχρι την Ελληνιστική
περίοδο. (Τηλ: 22860 22217)
Το Λαογραφικό Μουσείο
Σε ένα κτίσµα του 1861 µέσα στο βράχο, στο
Κοντοχώρι Φηρών, στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο.
Εκεί υπάρχουν παλαιά εργαστήρια σιδεράδων,
ξυλουργών, βαρελοποιών, υποδηµατοποιών καθώς και
ένα αυθεντικό παλιό οινοποιείο, µια γκαλερί µε έργα
ντόπιων καλλιτεχνών και διάφορα σηµαντικά έγγραφα
και βιβλία. (Τηλ: 22860 22792)
Το Μέγαρο Γκύζη
Αυτό το παλιό Αρχοντικό - Μουσείο στα Φηρά, εκθέτει
χαλκογραφίες από το 16ο έως τον 19ο αιώνα µε θέµατα
από φορέµατα, τοπία και χάρτες των Κυκλαδίτικων
νησιών καθώς επίσης χειρόγραφα και παλιές
φωτογραφίες από το νησί πριν τον µεγάλο σεισµό του
1956 και έργα ζωγραφικής µεγάλων Ελλήνων
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ζωγράφων που εργάσθηκαν στο νησί. (Τηλ: 22860
22244)
Το Ναυτικό Μουσείο
Το Μουσείο βρίσκεται στην Οία και στεγάζει όλων των
ειδών τα στοιχεία που µαρτυρούν τη ναυτική ιστορία
του νησιού, ειδικά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
(Τηλ: 22860 71156)
Περισσότερες Πληροφορίες: εδώ

Έξτρα Εισόδηµα
Τωρα
Κερδίστε 3003000€ µέσα απο
των χώρο σας.
Ανεξάρτητη
συνεργασία
www.success4u.gr

To "Μουσείο Οίνου" στεγάζεται στους χώρους του
οινοποιείου (Volcan Wines) της οικογένειας
Κουτσογιαννόπουλου στο δρόµο για το Καµάρι.
Παρουσιάζει την ιστορία του κρασιού της Σαντορίνης
από το 1660 µέχρι το 1950. (Τηλ: 22860 31322)

Αν µένεις στην
Αθήνα
και έχεις Η/Υ. Τώρα
µπορείς να
κερδίζεις έως και
5.000 € το µήνα

Αρχοντικό Αργυρού
Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα νεότερα µνηµεία
του νησιού που συνδυάζει τη θηραϊκή παραδοσιακή
αρχιτεκτονική µε στοιχεία νεοκλασικισµού,
προσφέροντάς σας µία αυθεντική µατιά στην ελληνική
πολιτιστική κληρονοµιά.. Σήµερα σώζεται ολόκληρη η
επίπλωση και η οικοσκευή του κτιρίου καθώς και οι
εξαιρετικές οροφογραφίες του. (Τηλ.: 22860 31669)

Σας έπιασαν το
parking ;
Ετοιµοπαράδοτα
εµπόδια
στάθµευσης 49
Ευρώ. Αποστολή µε
αντικαταβολή

Μουσείο Οίνου

www.gob.gr

www.shop4home.gr

Art Space
Το Art Space, στην Έξω Γωνιά, είναι ένα εικαστικό
κέντρο σύγχρονης τέχνης µέσα στους αναπαλαιωµένους
υπόσκαφους χώρους και τις κάναβες ενός παλιού
οινοποιείου του 1861. Εδώ και µία δεκαετία στο
παραδοσιακό περιβάλλον της Κάναβας εκτίθενται
αντιπροσωπευτικά έργα σύγχρονης ζωγραφικής και
γλυπτικής, σηµαντικών Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών. (Τηλ: 22860 32774, 6972899509)

Kλάµπ ∆ιατροφής
Τί κερδίζεις;Την
υγειά σου. Τί
χάνεις;Τα κιλά σου
www.clubdiatrofis.com

Intercasa
Κτηµατοµεσιτική
Μεγάλες ευκαιρίες για
κατοικίες, οικόπεδα και
επαγγελµατικά!
www.intercasa.gr

Koumparos.gr, the
Outlet
Lejaby lingerie -50%
για µοναδικές
εµφανίσεις και άνεση
www.koumparos.gr

Laptops στο E-Shop.Gr
Τα Νεότερα Μοντέλα στις
Χαµηλότερες Τιµές. ∆είτε Και
Αγοράστε Εδώ!
www.E-Shop.Gr/Laptops

∆ιακοπές το Πάσχα στην
Ελλάδα , πακέτα , προσφορές ,
από δεκάδες τουριστικά γραφεία
www.ekdromoula.gr

Τελευταία Ενηµέρωση: 23/04/2008
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Εορτολόγιο στο Κινητό σου
Ποιος Γιορτάζει Σήµερα; Πότε
Γιορτάζουν οι Φίλοι σου; Μάθε
Τώρα!
7mobilo.gr/NameDays2008
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∆ΩΡΕΑΝ το δικό σας eShop
Από την e4u.gr µε την αγορά
πακέτου Φιλοξενίας και
Συντήρησης Site
www.e4u.gr

Σχεδιασµός και υποστήριξη Heliowebs
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