
Острво је вулканског порекла, овалног облика површине скоро 180 км2, дуго је 17 

километара а широ око 10 km, са 50 километара асфалтираног пута. На јужном делу острва 

налазе се неприступачане стене висине и до 800 m, могу се разгледати  једино с мора. На 

острву живи нешто мање од 3.000 становника, мештани се баве пољопривредом, риболовом 

и сточарством, гаје углавном козе и овце (које су полудивље и слободно се крећу по 

острву). У скорије време острво је почело да се развија у туристичком правцу, али је све 

још нетакнута природа. Предсезона им траје до 1. јула, а јули и август су им ударни месеци 

за туризам. Смештај је скупљи него на осталим острвима и местима у Грчкој, наше агенције 

скоро да немају Самотраки у својим понудама. Главни недостатак им је што имају мало 

организованих плажа, слабо им ради локални аутобуски саобраћај, мало такси возила. 

Морска вода је веома чиста, бистра, провидна и што је куриозитет овог острва – реке! Реке 

на све стране, познате по, природним базенима а водопади до 35 m високи! На јужној 

страни једна од река се преко високих литица сурвава у водопаду директно у море! Поред 

тога, Самотраки има и бању, јер има термалних извора, који се такође сливају водопадима и 

издубљују малене базене у 

стенама Ватрес, у унутрашњости 

острва. Села су малена и лепа, 

свако има неку своју 

знаменитост, а вероватно је 

најинтересантније Профитис 

Илијас са својим 

специјалитетима припремљеним 

од јарећег меса.  

Са доста јаком и 

разноврсном вегетацијом, 

нетипичном за острва Егејског 

мора, Самотраки је последње 

острво северне Грчке које 

туризам још није захватио, једино острво где можете бити потпуно сами на плажи, далеко 

од осталих посетилаца, острво које нуди потпуни мир и могућност бескрајног истраживања 

дивљих плажа и увала. Али све ово неће још дуго потрајати, јер грчка влада прави планове 

за урбанизацију острва и изградњу туристичких центара у догледно време. 

Обале острва су фантастичне, чисте, чипкасте прекривене стенама, облутцима, 

песком. На јужној страни острва, у близини Лакома очекује вас Пахиа Амос, прелепа 

плажа прекривена песком.  

Потом ћете наићи на величанствен призор геолошких облика које локалци 

називају тис Гриас та Паниа. На јужној страни острва, која је доступна само са мора, 

налази се једна од атракција Самотракија тис Гриас та Паниа, чудна геолошка формација 

стена, који подсећају на огромни комад тканине. Постоји древна легенда која каже да је ту 

некада живела старица којој су једино друштво биле козе. Једнога дана је оставила на 

плажи одећу да се осуши, јак ветар ју је одувао и закачио на стену где се одећа поцепала. 

Огорчена старица кад је видела да је остала без одеће изрекла је клетву да се окамени, што 

се одиста и догодило. тис Гриас та Паниа није ништа друго до одећа те старице, остављена 

на сивом камену, проткана чистим белим линијама. У непосредној близини налази се 

импресивни водопад Кремастос, чије воде лети и зими у одлику пене падају у тамноплаво 

море и магична плажа Ватос. 


