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L'antica Naxos, da cui trae origine l'odierna Giardini Naxos,  fu la prima colonia greca in Sicilia, fondata intorno al 
734 a.C. dai Calcidesi d'Eubea ai quali si unirono, come sembra ormai certo, i Nassi dalla grande isola dell'Egeo. 
Nel 403 a.C. è distrutta da Dioniso I di Siracusa che ne abbattè le mura, e ridusse in schiavitù la popolazione. Dopo 
tale evento Naxos non tornò più ad avere il rango e il ruolo di città, pur rimanendo il suo porto attivo per tutta 
l'antichità. La vita urbana si spostò a Taormina, che venne fondata nel 358 a.C. da Andromaco, padre dello storico 
Timeo, il quale accolse gli esuli di Naxos. L'antico abitato di Naxos occupa la piattaforma lavica della penisoletta 
di Schisò e i terreni subito a nord di questa, per una superficie complessiva di 40 ettari. Oggi persistono diverse 
testimonianze storiche tra cui gli scavi archeologici, il fortino ed altri resti compresi quelli sotto il mare. Oggi 
Giardini riveste un ruolo turistico balneare essendo provvista di diverse spiagge con caratteristiche diverse. Ci sono 
spiagge sabbiose e quelle con ciottolame e spiagge con notevoli affioramenti di roccia vulcanica. Splenditi sono i 
fondali sopratutto nei pressi delle rocce a recanati dove le colate laviche incontrarono il mare. Il lungo mare dal 
porto alla piazza San Giovanni è il luogo dove si svolge la vita locale con i suoi ristoranti, negozi,ed eventi 
primaverili ed estivi.. Passeggiando lungo di esso si può ammirare il panorama sulla baia. 

Het oude Naxos, waar het huidige Giardini Naxos vandaan komt, was de eerste Griekse kolonie op Sicilië, 
gesticht rond 734 voor Christus. door de Calcidesi d'Eubea die zich, zoals het nu zeker lijkt, bij de Naxiërs van 
het grote Egeïsche eiland voegden. In 403 v.Chr het werd vernietigd door Dionysus I van Syracuse die de muren 
sloopte en de bevolking tot slaaf maakte. Na deze gebeurtenis keerde Naxos nooit meer terug om de rang en rol 
van een stad te krijgen, hoewel het in de oudheid zijn actieve haven bleef. Het stadsleven verplaatste zich naar 
Taormina, dat in 358 voor Christus werd gesticht. door Andromachus, de vader van de historicus Timaeus, die de 
ballingen van Naxos verwelkomde. Het oude bewoonde gebied van Naxos beslaat het lavaplatform van het 
Schisò-schiereiland en het land direct ten noorden ervan, voor een totale oppervlakte van 40 hectare. Tegenwoor-
dig zijn er nog verschillende historische getuigenissen, waaronder archeologische opgravingen, het fort en andere 
overblijfselen, waaronder die onder de zee. Tegenwoordig speelt Giardini een toeristische rol aan de kust, omdat 
het verschillende stranden met verschillende kenmerken heeft. Er zijn zandstranden en stranden met kiezelstenen 
en stranden met opmerkelijke ontsluitingen van vulkanisch gesteente. De zeebodem is prachtig, vooral bij de 
rotsen in Recanati waar de lavastromen de zee ontmoeten. De promenade van de haven naar Piazza San Giovanni 
is de plaats waar het lokale leven plaatsvindt met zijn restaurants, winkels en lente- en zomerevenementen. Als u 
erlangs loopt, kunt u het uitzicht over de baai bewonderen.
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3 Km 10min 37.831, 15.269Giardini - Naxos (ME)

Parcheggio Salluzzo, SS114, Lungomare,Via Erice

Zona S. Giovanni - S. Giovanni gebied
Porto - Haven

Zona S. Pancrazio - S. Pancrazio-gebied
Spiaggia S. Pancrazio - Strand van S. Pancrazio
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Lungomare in Notturno - Waterkant 's nachts

Antiche colate laviche - Oude lavastromen

Spiaggia Recanati - strand van Recanati
Zona Sabbie D’Oro - Golden Sands-gebied

Scavi Archeologici - Archeologische opgravingen

La Nike al Porto - Nike in Porto
Torre Vignazza - Vignazza-toren

Veduta del Porto - Uitzicht op de haven1
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