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Καλωσήρθατε στην Σκάλα Καλλονής, στο κέντρο του νησιού της Λέσβου. Αποτελεί το 
καλύτερο σημείο για εξορμήσεις σε όλο το νησί. 

ΨΩΝΙΑ
Η Σκάλα Καλλονής προσφέρει καταστήματα για σουβενίρ, καθώς και παντοπωλεία τα 
οποία παραμένουν ανοιχτά  καθημερινά έως αργά το βράδυ.
Για περισσότερες επιλογές για ψώνια κάθε είδους επισκεφτείτε την Καλλονή. Το ωράριο 
των καταστημάτων είναι:  Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο – 9:00-14:00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρα-
σκευή – 9:00-13:30, 18:00-21:00, Κυριακή – κλειστά.
Εάν θέλετε να αγοράσετε παραδοσιακά Λεσβιακά σουβενίρ, επισκεφτείτε τον Μανταμάδο 
(απόσταση 25’) και την Αγιάσο (απόσταση 25’), για χειροποίητα ξυλόγλυπτα και κεραμικά. 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Τα  εστιατόρια της Σκάλας είναι φημισμένα για τις  τοπικές συνταγές τους, όπως σαρδέλες 
Καλλονής, κολοκυθολούλουδα, λαδοτύρι σαγανάκι και σουγάνια. Η Σκάλα Καλλονής προ-
σφέρει επίσης μπαρ και καφετέριες για κοκτέηλ, χορό και νυχτερινή ζωή έως το πρωί. Για 
περισσότερες επιλογές, μπορείτε να επισκεφτείτε τον Μόλυβο (απόσταση 20’) ή την Μυτι-
λήνη (απόσταση 25’).
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ / ΦΥΣΗ
Ο κόλπος της Καλλονής, που προστατεύεται από την UNESCO, αποτελεί καταφύγιο για 
εκατοντάδες πουλιά, από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τον Οκτώβριο. Η Λέσβος διαθέτει 
επίσης ορισμένα σπάνια και μοναδικά είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως οι ορχιδέες, λιβελ-
λούλες και ερπετά. Ως εκ τούτου, η Σκάλα Καλλονής γίνεται κάθε άνοιξη και καλοκαίρι το 
σημείο συνάντησης για τους παρατηρητές πουλιών και κάθε είδους φυσιοδίφες.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Η Σκάλα Καλλονής προσφέρει οργανωμένη παραλία. Ενδείκνυται ειδικά για οικογένειες με 
μικρά παιδιά, καθώς είναι ιδιαίτερα ρηχή και ζεστή. Επίσης ενδείκνυται για surf, kite-surf και 
θαλάσσια σπορ, καθώς είναι κλειστός κόλπος, ρηχός και με αρκετό αέρα.
Η Λέσβος προσφέρει πολλές επιλογές για οργανωμένες ή ερημικές παραλίες σε όλα τα 
σημεία του νησιού. Οπωσδήποτε επισκεφτείτε την παραλία των Βατερών (απόσταση 45’), 
την μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία της Λέσβου, και την Σκάλα Ερεσσού (απόσταση 45’).
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ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Στο παραδοσιακό χωριό της Αγίας Παρασκευής (απόσταση 10’), 
βρίσκεται το Μουσείο Ελαιουργίας και αρχαίος ναός του Ναπαίου Απόλλωνα (Κλοπεδή). 
Κάθε καλοκαίρι επίσης στο χωριό αυτό πραγματοποιείται το «Πανηγύρι του Ταύρου».  
Ο Μόλυβος (απόσταση 20’) με το επιβλητικό του κάστρο και τον παραδοσιακό του οικισμό, 
αποτελεί σημείο αναφοράς για την Λέσβο. Περπατώντας στα πλακόστρωτα καλντερίμια 
του, μπορείτε να ψωνίσετε και να διασκεδάσετε. 
Ο Μανταμάδος είναι ένα παραδοσιακό χωριό που φημίζεται για τα χειροποίητα κεραμικά 
του. Η μονή των Ταξιαρχών στον Μανταμάδο αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό 
προορισμό της Λέσβου. 
Βορειότερα, επισκεφτείτε την Σκάλα Συκαμνιάς, και γευματίστε στο γραφικό λιμανάκι της, 
με θέα την εκκλησία της Παναγιάς Γοργόνας πάνω στο κύμα.
Επισκεφτείτε επίσης την Πέτρα (απόσταση 20’), και ανεβείτε στην μοναδική Παναγία της 
Πέτρας, στην κορυφή του βράχου που δεσπόζει στο κέντρο του χωριού. 
Στο δυτικό τμήμα του νησιού, βρίσκεται το Σίγρι (απόσταση 50’), στο οποίο βρίσκεται το 
μοναδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου και το Απολιθωμένο Δάσος (Μνημείο 
UNESCO).  Πολύ κοντά βρίσκεται η Ερεσσός, πατρίδα της αρχαίας ποιήτριας Σαπφούς, η 
οποία διαθέτει καταπληκτική παραλία.  
Νότια του νησιού βρίσκεται το Πλωμάρι, πατρίδα του ούζου. Περιηγηθείτε στα επισκέψιμα 
εργοστάσια-μουσεία του ούζου και επισκεφτείτε την παραλία του  Αγίου Ισιδώρου.       


