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Η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των
ανθρώπων ανά τον κόσμο. Το γεγονός αυτό συνιστά έναν από τους
κυριότερους λόγους που τόσοι τουρίστες κάθε χρόνο σπεύδουν να την
επισκεφθούν και να θαυμάσουν τα υπέροχα αξιοθέατά της. Πιο
συγκεκριμένα, ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα παγκοσμίως είναι η
Ακρόπολη. Στον βραχώδη αυτόν λόφο τοποθετούνται μία σειρά σημαντικών
οικοδομημάτων της κλασσικής περιόδου μεταξύ των οποίων και ο
Παρθενώνας.



Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα Μετέωρα. Τα Μετέωρα αποτελούν ένα
σύμπλεγμα από τεράστιους βράχους από ψαμμίτη, οι οποίοι βρίσκονται
έξω από την Καλαμπάκα. Στις κορυφές τους έχουν χτιστεί αρκετά
μοναστήρια. Τα Μετέωρα αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο μοναστικό
συγκρότημα στην Ελλάδα. Σήμερα, λειτουργούν τα επτά από τα τριάντα
μοναστήρια. Αξίζει οι έφηβοι να επισκεφθούν τα Μετέωρα και να έρθουν
σε επαφή με το επιβλητικό φυσικό τοπίο.



Ένας ακόμη πολυσύχναστος προορισμός είναι το ηφαίστειο της
Σαντορίνης. Το ηφαίστειο αυτό εξερράγη το 1600 π.Χ. και αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια ενεργά ηφαίστεια στον
κόσμο. Διαμόρφωσε επανειλημμένα στο πέρασμα των αιώνων τον
νησιωτικό χώρο της Σαντορίνης και αξίζει κανείς να κολυμπήσει στα
νερά του. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραλείψει κανείς να
πραγματοποιήσει μία επίσκεψη στο νεοσύστατο μουσείο για τη
χαμένη Ατλαντίδα, στο οποίο δίνονται αρκετές πληροφορίες για το
ενεργό ηφαίστειο συμπεριλαμβανομένης μιας βιωματικής 9D
εμπειρίας της έκρηξης του ηφαιστείου.



Τέλος, εξαιρετικής ομορφιάς αξιοθέατο αποτελεί το λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης που βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Η φυσική είσοδος του
σπηλαίου είναι κατακόρυφη και δημιουργήθηκε από την πτώση ενός
τμήματος της οροφής. Η λίμνη βρίσκεται 20 μέτρα κάτω από την
επιφάνεια. Αυτό το μέρος είναι πολύ εντυπωσιακό λόγω των
χρωμάτων των παγωμένων νερών, των οποίων το βάθος φτάνει ως
και τα 30 μέτρα. Επίσης, μεγάλο τμήμα του σπηλαίου στολίζεται με
σταλακτίτες.




