Ονειρευτείτε και ταξιδέψτε στην
καρδιά των Κυκλάδων
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REDEFINE

experience

YOUR MYKONOS
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PARAGA BEACH, MYKONOS | +30 22890 25805 | EXPERIENCE@SANTANNAMYKONOS.COM
@SANTANNAMYKONOS SANTANNAMYKONOS.COM
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THE

SEAVIEW & SUNSET BAR

An oasis of calm to love.
A place for sunset drinks to remember.

Despotika Mykonos, Greece

RSVP: +30 2289028003

mykonosgarden
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gardenofmykonos@gmail.com

thegardenseaviewlounge
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ΛENA MANTA

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
Η Μάνια, η Ιφιγένεια και η Πηνελόπη, μαζί με την αγαπημένη
τους Βενετία, ταξιδεύουν νοερά στην Πόλη των Δόγηδων… Η
συγγραφέας των 2 εκατομμυρίων
αντιτύπων επιστρέφει με ένα πολυπρόσωπο αφήγημα στα χνάρια του θρυλικού ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ.

ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Η Άρτεμη, η αγαπημένη των
θεών, μεγαλώνει μέσα στην
αγάπη και την ασφάλεια. Ώσπου
ένας φόνος στο ιερό νησί θα την
αναγκάσει να παλέψει για την ίδια
της τη ζωή. Ηλιόλουστη Δήλος,
κοσμοπολίτικη Μύκονος, σε ένα
μυθιστόρημα παθιασμένο. Σαν
την Ελλάδα. Γεμάτο φως.

1η έκδοση 8.000 αντίτυπα

1η έκδοση 15.000 αντίτυπα

1η έκδοση 30.000 αντίτυπα

1η έκδοση 70.000 αντίτυπα

Με ένα βιβλίο ταξιδεύεις.

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΙ…
Η Βίλα Ευτυχία φιλοξενεί επτά
ηλικιωμένους ανθρώπους. Όταν
η νεαρή γιατρός Μελίνα Γκρέι
περνά την πύλη της πολυτελούς
βίλας, έχοντας αναλάβει τη θέση της παθολόγου, δεν μπορεί να
φανταστεί πως αυτή η απόφαση
θα αλλάξει ολόκληρη τη ζωή της.

ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΕΞΗΝΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ελεύθερος! Ύστερα από τρία χρόνια
εγκλεισμού σε ψυχιατρείο. Εξήντα
βήματα τον χωρίζουν από την εκδίκησή του. Τρία χρόνια εξευτελισμού και ταπείνωσης, μίσος που
σιγότρωγε την ψυχή του, θα βρει
ρωγμή να τα διαπεράσει η αληθινή αγάπη, που χωρίς να το καταλάβει τρύπωσε στην καρδιά του;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

10 ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – 20 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΤΟΥ Α ΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου
ολοκληρώνει την πολύκροτη σειρά του «Μακεδονικού Αγώνα»
με το τρίτο μυθιστόρημα, ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Μια σειρά-έπος για τη Μα-

κεδονία, που τη χαρακτηρίζει η
ιστορική ακρίβεια και η συνταρακτική πλοκή.

ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
Είναι ντροπή να μην ξέρεις το
όνομα του πατέρα σου… Είναι
ντροπή να είσαι η κόρη του
εχθρού… Η Λένη με τα γαλανά
της μάτια και τα ξανθά της μαλλιά προσβάλλει με την ύπαρξή της τα χρηστά ήθη μιας
κοινωνίας, όπου όλοι προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές
τους από τη γερμανική Κατοχή.

ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

1η έκδοση 5.000 αντίτυπα

1η έκδοση 15.000 αντίτυπα

1η έκδοση 12.000 αντίτυπα

1η έκδοση 15.000 αντίτυπα

2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
1941. Η Ελλάδα βογκά κάτω από
τη σκληρή γερμανική Κατοχή. Ο
ανθρωπιστής Γερμανός γιατρός
Κρίστιαν θα βρεθεί σε ένα ελληνικό νησί, αποφασισμένος να
πολεμήσει μονάχα τους κοινούς
ανθρώπινους εχθρούς, τον
θάνατο και τον πόνο, με όπλο το
νυστέρι του. Ο πόλεμος, ωστόσο, είναι πάντα απρόβλεπτος…

ΙΣΜΗΝΗ Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ

ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
Με φόντο τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μακεδονία,
τα παιδιά της ελληνικής Ιστορίας
ξετυλίγουν το κουβάρι του μύθου
μέσα στη δίνη της σε μια παραμυθένια πολιτεία, τα Γιαννιτσά,
έναν ζωντανό μπερντέ με τα παλάτια του και τις καλύβες του, κι
ανθρώπους λογιών που θα περάσουν εμπρός του, δειλούς και
ήρωες, εχθρούς και φίλους.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
AGATHA CHRISTIE AND THE AGATHA CHRISTIE SIGNATURE ARE REGISTERED TRADE MARKS OF AGATHA CHRISTIE LIMITED IN THE UK AND ELSEWHERE. ALL RIGHTS RESERVED.

Εσείς κι εμείς πάντα σ’ επαφή!
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Πρόσω ολοταχώς!
Αν μία λέξη χαρακτηρίζει απόλυτα την πορεία της Golden Star Ferries από την πρώτη
μέρα λειτουργίας της έως σήμερα, αυτή είναι
η λέξη «εξέλιξη». Με επιμονή, πάθος και
μεθοδικότητα, καταφέραμε να εδραιώσουμε
την παρουσία μας στην ελληνική ακτοπλοΐα
και να δρέψουμε τους καρπούς των κόπων
μας.
Ο στόλος μας μεγαλώνει με σταθερά βήματα
βάσει του ειδικά μελετημένου επενδυτικού
πλάνου μας, στοχεύοντας στη διασύνδεση
των νησιών των Κυκλάδων και την προσφορά μιας μοναδικής πολυτελούς εμπειρίας
ταξιδιού. Στα «καμάρια» της Golden Star
Ferries ήρθε να προστεθεί το νέο, υψηλών
προδιαγραφών ταχύπλοο Super Express, το
οποίο συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με την
Πάρο, τη Νάξο, τη Μύκονο, την Τήνο και την
Άνδρο.

Το Super Cat εγκαινίασε τη σύνδεση του
Πειραιά με τις Δυτικές & Ανατολικές Κυκλάδες,
εκτελώντας καθημερινά δρομολόγια προς
Μήλο, Φολέγανδρο, Σαντορίνη, Ίο, Νάξο και
Μύκονο, ενώ το Super Speed μάς ταξιδεύει
πλέον από Ραφήνα προς τη Σύρο, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Νάξο, το Κουφονήσι και
την Αμοργό (λιμάνι Καταπόλων), φέρνοντάς
μας ακόμα πιο κοντά στα νησιά του ονείρου.
Η Golden Star Ferries, ωστόσο, δεν σταματά
εδώ. Εξελίσσεται, βελτιώνεται, μεγαλώνει
και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, ώστε να
προσφέρει διαρκώς ταχύτητα, ποιότητα και
άνεση στο επιβατικό κοινό. Προχωράμε
μπροστά με τους ίδιους σκοπούς, το ίδιο
όραμα και το ίδιο πάθος, που μας οδήγησαν
στην κορυφή.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο έργο μας
και σας ευχόμαστε καλές διακοπές!
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SUPER EXPRESS

SUPER RUNNER
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If there is one word that can perfectly describe
the course of Golden Star Ferries from the
f irst day of its operation up to now, this is
“progress”. With persistence, passion and
practicality, we have managed to consolidate
our presence in the f ield of Greek coastal
shipping and reap the rewards of our efforts.
Our fleet grows steadily stronger, according
to our strategically designed investment plan,
aiming at the interconnection of the Cycladic
islands and the offering of unique and luxurious
travel experiences. One of the most recent
additions to the Golden Star Ferries’ vessels is
the brand new, high standard Super Express,
connecting the port of Piraeus with Paros,
Naxos, Mykonos, Tinos and Andros.

Dousiscom Creative

Full speed ahead!
The Super Cat launched the connection of
Piraeus with the Western & Eastern Cyclades,
operating daily services to Milos, Folegandros,
Santorini, Ios, Naxos and Mykonos, while Super
Speed already travels from Raf ina to Syros,
Mykonos, Paros, Naxos, Koufonisi and Amorgos
(Katapola port), bringing you even closer to the
islands of dreams.
Yet, Golden Star Ferries does not stop here.
It constantly evolves, improves, grows and
upgrades its services, aiming to offer fast,
convenient and quality journeys for every
passenger. We keep on moving forward with
the same objectives, the same vision and the
same passion that led us to the top.

We would like to thank you for your trust and wish you a great vacation!

SUPER FERRY

SUPER FERRY II

ANDROS | TINOS | NAXOS | SYROS | PAROS
MYKONOS | SANTORINI | MARMARI | CRETE
Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου 10, Ραφήνα 190 09, Τηλ.: 22940 22840
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SUPER SPEED

SUPER CAT

Coast Papandreou Andreas, 190 09 Rafina Attica Greece Tel.:+30 22940 22840
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THE BOOKS
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
SUMMER READS
Διακοπές στην Ελλάδα με συντροφιά τα must-reads από τις Εκδόσεις Ψυχογιός!
Holidays in Greece with the best page-turners by Psichogios Publications!
ΚΑΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ
ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΡΑΛΛΗ
Χρύσα και Μάχος, Μάχος και Χρύσα. Ένα αγόρι κι
ένα κορίτσι. Ένας μαθητής και μια μαθήτρια. Που μετά
γίνονται ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια. Και μετά ένας
χημικός μηχανικός και μια δικηγόρος. Ζουν στην Αθήνα.
Δηλαδή… όχι πάντα. Ερωτεύονται – ο Μάχος περισσότερο από τη Χρύσα. Ταλαιπωρούνται – η Χρύσα
περισσότερο από τον Μάχο. Ίσως όμως κι όχι… Ενθουσιάζονται, πενθούν, διασκεδάζουν, πέφτουν και ξανασηκώνονται. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται πολλές
φορές, χωρίς όμως ποτέ να συναντηθούν οι δυο τους.
Κι αυτό το κάτι παραπάνω, αυτό που όλοι οι άνθρωποι
ονειρεύονται να ζήσουν, φαίνεται να τους ξεφεύγει. Γιατί
στην αληθινή ζωή τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε
όπως θα έπρεπε να έρθουν. Ή μήπως όχι; Μια ιστορία για δυο ανθρώπους στην ίδια πόλη, ένα βιβλίο για τις χαρές και τις λύπες που
φέρνουν μαζί τους τα χρόνια καθώς περνούν, αλλά και
για τη μαγεία που μας περιμένει στην επόμενη στροφή.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ο Μήλιος, η Ανθή, η μικρούλα Βάσιλκα, λιανοκέρια
της σκλάβας Μακεδονίας. Μια χούφτα χρόνια μόνο η
ζωή τους, στεριωμένα σε φωτιά και πόλεμο. Η Αρετή
και η Φωτεινή, γυναίκες της μικρής πατρίδας, ταγμένες
σε αγώνα αντρειωμένο για το γένος και τη λευτεριά.
Θέριεψαν οι ψυχές τους κι έκλαψαν συνάμα. Για το παιδί
που έχασε τόσο άδικα η μία. Για τον άντρα που αγάπησε
παράφορα και σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια η άλλη.
Σιμά τους ο Παύλος Μελάς, ο Τέλλος Άγρας, ο καπετάν Κώττας, ο
καπετάν Γαρέφης. Κείνοι που θυσιάστηκαν κι αναπαύτηκαν αιώνια
στα σπλάχνα της μακεδονικής γης, αντάμα με χιλιάδες άλλους
άνδρες και γυναίκες του λαού μας. Συναξάρια της μικρής πατρίδας.
Μαρτύρων και ηρώων αίμα. Αυτή είναι η ιστορία τους.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΚΑΛΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΖΕΦ ΚΙΝΙ
Ράουλι (το ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ καλό παιδί): Είμαι ο Ράουλι Τζέφερσον και αυτό είναι το βιβλίο μου. Έχω κι εγώ ημερολόγιο όπως ο φίλος μου ο Γκρεγκ. Ονόμασα το βιβλίο
μου «Το ημερολόγιο ενός απίστευτα καλού παιδιού»
γιατί έτσι με λέει συνέχεια ο μπαμπάς μου. Παρ’ όλο που
αυτό το βιβλίο είναι για μένα, έχει και πολύ Γκρεγκ μέσα
γιατί είναι ο καλύτερος μου φίλος. Μερικές φορές οι γονείς μου λένε διάφορα που με κάνουν να σκέφτομαι ότι
μπορεί και να μη βλέπουν τον Γκρεγκ όπως εγώ. Τέλος
πάντων, ελπίζω να σας αρέσει το βιβλίο μου γιατί το δούλεψα πολύ.
Κι ελπίζω να αρέσει και στον φίλο μου τον Γκρεγκ!
2
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WITHOUT KNOWING WHEN OR WHERE
METAXIA KRALLI
Chryssa and Machos, Machos and Chryssa. A boy and a
girl. Two school children who become university students
and then become a chemical engineer and a lawyer. They
both live in Athens, well… maybe not always. They fall in
love – Machos a little more than Chryssa. They suffer –
Chryssa a little more than Machos. They get excited, they
grieve, they have fun, they fall and then they get back on
their feet again. Their roads cross many times but they
never actually meet, while that little something that every
person wishes to have seems to escape them. For, in real
life, things don’t actually ever happen as they should. Or
maybe they do? A story about two people in the same city,
a book about the joys and the sorrows that the years bring with them
as they pass by, but also about the magic that awaits us at the next
turn…

HOLY WRITINGS OF THE LITTLE
HOMELAND
THODORIS PAPATHEODOROU
Milios, Anthi, small Vasilka, candles in the wind of the
enslaved Macedonia. Their lives aren’t but a handful of
years, forged into fire and war. Areti and Foteini, women of
a small homeland, totally committed to the good fight for
freedom and for the people. Their souls both grew stronger
and wept; the one, for the tragic loss of her child; the other,
for the man she loved so fiercely and killed with her own
bare hands. Pavlos Melas, Tellos Agras, Captain Kottas,
Captain Garefis are also present. It is them who sacrificed themselves
and rest eternally in the embrace of the Macedonian land, along with
thousands of other men and women of our country, Greece. Holy
writings of the little homeland. The blood of martyrs and heroes. This is
their story.

DIARY OF AN AWESOME FRIENDLY KID
JEFF KINNEY
A BRAND NEW DIARY OF A WIMPY KID STORY that will
have you rolling with laughter, from number one bestselling
author Jeff Kinney! Hi my name is Rowley Jefferson and this
is my book. Now I have a diary just like my friend Greg...
Rowley’s best friend Greg Heffley has chronicled his middleschool years in thirteen Diary of a Wimpy Kid journals. Now
it’s Rowley’s turn to give his side of the story. But Rowley
has agreed to tell Greg’s story along the way, too. (After all,
Greg says one day he will be rich and famous and the world
will need to know how he managed it). But Rowley’s stories about Greg
might not be quite what his friend had in mind.
25

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

Στη Σύρο, µόνο σε 2 ώρες!

SUPER RUNNER

North & Central

Cyclades

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

TINOS
26

MYKONOS

SUPER SPEED το µοναδικό τριµαράν στην Ελλάδα!

Central & Eastern

Cyclades

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

PAROS

NAXOS

IOS

SANTORINI

Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr

SYROS MYKONOS PAROS NAXOS KOUFONISI AMORGOS
Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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SYROS
Αύρα
αρχοντιάς

SYROS

Elegance Aura

Apano Meria

Η Σύρος βρίσκεται στην καρδιά των
Κυκλάδων και απέχει 83 ναυτικά μίλια
από τον Πειραιά και 62 ναυτικά μίλια
από τη Ραφήνα. Η αρχόντισσα του
Αιγαίου, όπως αποκαλείται, γειτνιάζει
με πολλά κυκλαδονήσια, όπως με την
Άνδρο στα βόρεια, την Τήνο στα
βορειοανατολικά, την Τζια στα
βορειοδυτικά, την Κύθνο στα δυτικά,
τη Σέριφο στα νοτιοδυτικά και τη
Μύκονο στα ανατολικά. Νότια της
Σύρου τοποθετούνται γεωγραφικά
η Πάρος, η Αντίπαρος, η Νάξος και
η Σίφνος. Πρωτεύουσα του νησιού είναι
η Ερμούπολη, η οποία είναι ταυτόχρονα
πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων και
έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φυσάει πάνω από το υπαίθριο μουσείο της Ερμούπολης και τα Βαπόρια.
Τρυπώνει στα μεσαιωνικά σοκάκια της Άνω Σύρας και φτάνει ως την
Ντελαγκράτσια. Στη Σύρο με το ένδοξο ιστορικό παρελθόν, δεν θα
μπορούσε παρά να πνέει μόνιμα αέρας αριστοκρατίας.

Aetos

Ano Syros
Kini

ermoupoli

Galissas
Azolimnos
Finikas

Vari

Posidonia

Megas Gialos

Syros, 83 nautical miles away from Piraeus
and 62 nautical miles from Rafina, is right
in the heart of Cyclades. The “Lady of the
Aegean”, as they call it, is neighbor to many
Cycladic islands; Andros to the north, Tinos to
the southeast, Kea to the southwest, Kythnos
to the west, Serifos to the southwest and
Mykonos to the east. Paros, Antiparos, Naxos
and Sifnos, on the other hand, are all located
south of Syros. The capital of the island is
Ermoupoli, which also serves as the capital
of Cyclades Prefecture and of the South
Aegean region.

The wind blows over the open-air museum that is Ermoupoli and Vaporia.
It sneaks in the medieval alleys of Ano Syros, heading up to Dellagracia.
In Syros, with the glorious historical past, a wind of nobility is constantly
blowing.

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22810
• Local Tel. Code: (+30) 22810
• Έκταση: 84,069 τ.χλμ.
• Area: 84.069 km2
• Μήκος ακτογραμμής: 87 χλμ.
• Coastline length: 87 km
• Πώς θα πάτε: Με το ταχύπλοο Super
Speed και αναχώρηση από το λιμάνι της
Ραφήνας.
• How to get there: With Super Speed
high-speed ferry, departing from the port
of Rafina.

www.goldenstarferries.gr
Photo: Municipality of Syros, Shutterstock
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ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ERMOUPOLI

Η πρωτεύουσα της Σύρου, ένα πραγματικό στολίδι για ολόκληρο το νησί
και διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων,
αποπνέει μια αύρα ρομαντισμού και
φινέτσας με τα νεοκλασικά κτήρια, τα
γραφικά καφενεδάκια, το «ζωηρό»
λιμάνι, τις εκκλησιές και τα κουκλίστικα
σοκάκια της. Κατά την περιήγησή σου
στο «υπαίθριο μουσείο» της Ερμούπολης, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς
το Δημαρχείο της Σύρου, το θέατρο
Απόλλων, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το
Βιομηχανικό Μουσείο. Σεργιανίζοντας
στην αριστοκρατική πόλη αναγνωρίζεις
την αίγλη του παρελθόντος στα επιβλητικά παλιά αρχοντικά που δεσπόζουν
στη φημισμένη κομψή συνοικία Βαπόρια,
κάνοντας ένα σύντομο μα υπέροχο
ταξίδι στον χρόνο.

The capital of Syros, Ermoupoli,
a real gem of the island, and the
administrative center of Cyclades,
oozes romance and finesse, with its
neoclassical buildings, picturesque
cafés, vibrant port, churches and lovely
alleys. During your tour in the “openair museum” of Ermoupoli, you should
definitely visit the Syros Town Hall, the
Apollo Theatre, the Municipal Library
and the Industrial Museum. Strolling
in this classy town, you acknowledge
the splendor of the past in the form of
imposing old mansions still standing at
the famous and quaint Vaporia district,
making a brief but beautiful journey
through time.
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Το Δημαρχείο στην Πλατεία Μιαούλη.
The Town Hall at Miaouli Square.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

MIAOULI SQUARE

Το σημείο συνάντησης των κατοίκων
στην καρδιά της νησιωτικής πρωτεύουσας σφύζει από ζωή. Η πρώην πλατεία
Όθωνος και Λεωτσάκου δημιουργήθηκε
τον 19ο αιώνα (1860-1870) και μαζί με
τη Σπιανάδα της Κέρκυρας είναι μία εκ
των δύο μεγαλύτερων μαρμαρόστρωτων
πλατειών στην Ελλάδα. Ο ανδριάντας του
Ανδρέα Μιαούλη –εξ ου και το νέο της
όνομα–, το Δημαρχείο, το Πνευματικό
Κέντρο, η πλούσια Δημοτική Βιβλιοθήκη
με τα 35.000 βιβλία, το κτήριο του Ιστορικού Αρχείου, το πρώτο Γυμνάσιο της
ελεύθερης Ελλάδας που «έβγαλε» μαθητές όπως ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και ο Ανδρέας
Συγγρός, συνθέτουν τον αρχιτεκτονικό
και συνάμα πολιτισμικό καμβά της πλατείας Μιαούλη.

This meeting point of locals, at the heart
of the island’s capital, is thrumming
with life. Formerly known as Othonos &
Leotsakou, this square was built during
the 19th century (1860-1870) and —along
with Spianada in Corfu— is one of the
largest marble-paved squares in Greece.
The statue of Andreas Miaoulis —hence
the square’s new name—, the Town
Hall, the Hermoupolis Cultural Center,
the extensive Public Library of 35,000
volumes, the Historical Archive Building
and the first High School of the modern
Greek state, boasting graduates such as
the former Prime Ministers Eleftherios
Venizelos and Petros Protopapadakis, as
well as the national benefactor Andreas
Sigros, weave the architectural and
cultural tapestry of Miaouli square.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Το έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημαρχιακά μέγαρα στην Ελλάδα. Το
εντυπωσιακό κτήριο που δεν απέχει πολύ
από ανάκτορο ως προς την εμφάνιση,
κοσμεί την πλατεία Μιαούλη από το 1898
(τα θεμέλια είχαν μπει από το 1876).
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Στα ενδότερα του Δημαρχείου.
Inside the Town Hall.

TOWN HALL
The work of the German architect Ernst
Ziller is one of the largest town halls
in Greece. This impressive edifice, not
particularly different from a royal palace,
graces Miaouli square since 1898, yet the
foundations were already laid in 1876.
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Το εντυπωσιακό θέατρο Απόλλων.
The majestic Apollo Theater.
Η ζωγραφισμένη οροφή του θεάτρου.
The painted ceiling of the theater.
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

APOLLO THEATER

Το λαμπρό διώροφο κτήριο στην
πλατεία Ι. Βαρδάκα της Ερμούπολης
ανεγέρθηκε το 1864 σε σχέδια του
Ιταλού αρχιτέκτονα Pietro Sampo
και αποτελεί κορυφαίο δείγμα της
πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου. Η
διαμόρφωση του εσωτερικού με την
πλατεία, τον χώρο της ορχήστρας, τις
σειρές ξύλινων θεωρείων, το υπερώο
και το κομψοτέχνημα της ζωγραφισμένης οροφής φέρνει στο νου τη
Σκάλα του Μιλάνου και γενικότερα τα
μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα. Στη σκηνή
του Απόλλωνα έχουν παρουσιαστεί
σπουδαίες όπερες και οπερέτες, ενώ
σήμερα φιλοξενούνται παραστάσεις
των τοπικών ερασιτεχνικών θεατρικών
ομάδων και οι ετήσιες εκδηλώσεις «Ερμουπόλεια».

The exquisite two-storey edif ice, located
in I. Vardakas square in Ermoupoli,
designed by the Italian architect Pietro
Sampo and erected in 1864, is a great
example of the cultural progress in
Syros. Its interior layout, with the
orchestra pit, the auditorium, the rows
of wooden loges, the high galleries
and the gem of the painted ceiling,
is strongly reminiscent of La Scala in
Milan and other prestigious European
theatres in general. The stage of Apollo
Theater has provided a home to very
important operas and operettas,
nowadays hosting performances by
local amateur theater groups, as well as
the annual event of “Ermoupolia”.

35

Γλυκιά παράδοση
Sweet tradition

Το συριανό λουκούμι αποτελεί το πιο φημισμένο προϊόν της
Σύρου και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Σεργιανίζουμε σε δρόμους πασπαλισμένους με λουκουμόσκονη και
ανακαλύπτουμε την πιο γλυκιά συνήθεια του νησιού!

Lokum is one of the most famous products of Syros as well as
an inextricable part of its history. We wander through icing
sugar-dusted streets, discovering the most delicious habit of the
island!
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

INDUSTRIAL MUSEUM
OF ERMOUPOLI

Σε απόσταση αναπνοής από τα νεοκλασικά του 19ου αιώνα, τα φουγάρα, τους
γερανούς και τα ρυμουλκά του Νεωρίου,
βρίσκονται τα τέσσερα κτήρια του Βιομηχανικού Μουσείου, το οποίο προάγει τον
ιστορικό πλούτο της εμπορικής, ναυτικής
και βιομηχανικής ζωής της Σύρου. Η
συλλογή του αναδεικνύει τη βιομηχανική
κληρονομιά του νησιού μέσα από είκοσι
συντηρημένες μηχανές, εργαλεία και είδη
εξοπλισμού βυρσοδεψίας, ναυπηγικής,
μηχανουργίας, υαλουργίας και λουκουμοποιίας. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης, να
δει σε εικόνες το λιμάνι κατά την εποχή
του ατμού ή να παρακολουθήσει βιομηχανικές εργασίες μέσα από τις οθόνες της
έκθεσης, καθώς και να δει ευρήματα από
το ναυάγιο του ατμόπλοιου «Πατρίς».
Η έκθεση λειτουργεί στο Χρωματουργείο
Κατσιμαντή, στο Σκαγιοποιείο Αναιρούση,
το Υφαντουργείο Βελισσαρόπουλου και το
Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη.
Γεωργίου Παπανδρέου 11, Ερμούπολη
Τηλ.: 22810 84762, 81243
www.ketepo.gr

Just a stone’s throw from the neoclassical buildings of the 19th century,
the industry smoke stacks, the
winches and tugs of Neorio Shipyard,
stand the four buildings comprising the
Industrial Museum, which showcases
the historic wealth of the commercial,
maritime and industrial life of Syros.
Its collections highlight the industrial
heritage of the island through the
display of twenty preserved machines,
tools and equipment of tannery,
naval architecture, engineering, glass
and lokum making. Visitors can also
view images of the port during the
steam engine era or watch industrial
procedures on the screens of the
exhibition venues, as well as see
findings from the shipwreck of “Patris”
paddle steamer. Permanent and
temporary exhibitions are housed in
Katsimantis Dyeworks, Aneroussis
Lead Shot Factory and Kornilakis
Tannery buildings.
11 Georgiou Papandreou Str., Ermoupoli
Tel.: +30 22810 84762, 81243
www.ketepo.gr

Τα μεγάφωνα ανακοινώνουν την άφιξη στη Σύρο, το καράβι
δένει στο λιμάνι της Ερμούπολης και η μπουκαπόρτα
πέφτει. Τότε, πριν ακόμα οι πρώτοι επιβάτες αποβιβαστούν,
ασπροντυμένοι λουκουμοπωλητές με «φορτωμένες»
καλαθούνες μπαίνουν στο πλοίο σαν σίφουνας για να
προσφέρουν το πιο φημισμένο προϊόν του νησιού τους,
το λουκούμι! Η αποστολή τους είναι σύντομη και ο
χρόνος τους πιέζει, όμως ξέρουν ότι το διασημότερο
γλυκό του Αιγαίου δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Το
πλοίο αναχωρεί, οι καλαθατζήδες επιστρέφουν στη βάση
τους και οι επισκέπτες της Σύρου ξεκινούν την περιήγησή
τους στην πατρίδα του εκλεκτού γλυκίσματος. Το συριανό
λουκούμι θα τους συντροφεύει σε κάθε στιγμή στο νησί. Θα
συνοδεύει παραδοσιακά τον ελληνικό καφέ που σερβίρουν
στα καφενεδάκια της πλατείας Μιαούλη, θα «κλείνει» ως
κέρασμα τα γεύματα στα ουζερί και τις ταβέρνες της Άνω
Σύρου και θα φαντάζει στα μάτια τους ως τέλειο γλυκό
σουβενίρ λίγο πριν έρθει η ώρα της επιστροφής!
Οι Συριανοί θεωρούν πως το μυστικό της επιτυχίας του
συριανού λουκουμιού είναι το υφάλμυρο νερό από τις
λιγοστές πηγές του νησιού τους, το οποίο προσδίδει στο
λουκούμι χαρακτηριστική γεύση. Κάνοντας μια βόλτα
κατά μήκος της παραλίας της Ερμούπολης, συναντά
κανείς πρατήρια λουκουμιών με κλασικές γεύσεις, όπως
τριαντάφυλλο, μαστίχα, ροδοζάχαρη και περγαμόντο, αλλά
και απρόσμενες εκδοχές με ινδική καρύδα, σοκολάτα,
μανταρίνι, λεμόνι, φιστίκι, φουντούκι, φασκόμηλο,
δεντρολίβανο, ούζο, μπανάνα και άλλες!

As the speakers announce the arrival at Syros, the ship ties
at the port of Ermoupolis, the capital of the island, and the
hatch cover opens. Just when the first passengers are ready to
disembark, lokum sellers dressed in white flock into the ship
with their hampers packed chock-full, selling lokum (loukoumi
in Greek), the most famous product of their land! Their mission
may be brief as time runs against them, but they know that no
one can resist the most famous sweet of the Aegean. The ship
sails away, lokum sellers return to their posts, and visitors of
Syros begin to wander around the homeland of this toothsome
delicacy that will accompany every moment of their stay on the
island; it will be served along with Greek coffee in the traditional
cafès of Miaouli square, or as a dessert after some delicious
mezè dishes in the taverns of Ano Syros, and it will seem as the
ideal sweet souvenir for friends and family on their way home!
Locals believe that the secret of Syros lokum success lies in the
brackish water from the few fountains of their otherwise arid
island, which gives to Syros lokum that distinctive taste. Strolling the promenade of Ermoupolis, you will find lokum stores
offering all time classic flavors, like rose, mastic, rose sugar
and bergamot, as well as unexpected versions with desiccated
coconut, chocolate, tangerine, lemon, pistachio, hazelnut, sage,
rosemary, ouzo, banana and many more!
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Η συνοικία Βαπόρια.
Vaporia district.

ΒΑΠΟΡΙΑ

VAPORIA

Αναμφισβήτητα είναι η ωραιότερη συνοικία
της Ερμούπολης, ένας οικιστικός ιστός με
επιβλητικά αστικά αρχοντόσπιτα του 19ου
αιώνα στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Τα
Βαπόρια δημιουργήθηκαν όταν οι εύποροι
πρόσφυγες από τα Ψαρά, τη Χίο, την Κάσο
και την Κρήτη αποφάσισαν να χτίσουν σε
αυτό το κομμάτι της πόλης τα καπετανόσπιτά τους. Τα εντυπωσιακά κτίσματα που
οικοδομήθηκαν πάνω στους απόκρημνους,
θαλασσοδαρμένους βράχους, ξεχωρίζουν
για τον περίτεχνο διάκοσμο, τις πελώριες ξυλόγλυπτες πόρτες, τα μαρμάρινα μπαλκόνια
και τα «βαριά» έπιπλα στο εσωτερικό τους.

Without any doubt, this is the most
beautiful district in Ermoupoli, a
residential area of formidable bourgeois
manors of the 19th century, at the
eastern part of the capital. Vaporia was
formed when wealthy refugees from the
islands of Psara, Chios, Kasos and Crete
decided to build their captain houses
on that site. The impressive buildings
founded upon steep, wave-beaten rocks
stand out thanks to their elaborate
decoration, huge wood carved doors,
marble balconies and maximal furniture
pieces in the interior.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ

AGIOS NIKOLAOS TON PLOUSION

Ένας από τους τρεις αρχαιότερους ναούς
της Σύρου, για τα αρχιτεκτονικά σχέδια
του οποίου ενδιαφέρθηκε προσωπικά
ο βασιλιάς Όθωνας. Ο μεγαλοπρεπής
ορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου
στα Βαπόρια, πολιούχου της Ερμούπολης,
βρίσκεται σε υπερυψωμένη αυλή με μαρμάρινο στηθαίο και κιγκλίδωμα. Έχει σχήμα
σταυρού, ανήκει στον τύπο της βασιλικής
με τρούλο, ενώ κύριο οικοδομικό υλικό της
κατασκευής του είναι το μάρμαρο. Κατασκευάστηκε από τον Τήνιο γλύπτη Γεώργιο
Βιτάλη μεταξύ 1883 και 1899, ο οποίος
φιλοτέχνησε και το μνημείο του «άταφου
Αγωνιστή», που βρίσκεται μπροστά στον
μικρό κήπο της εκκλησίας.
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It is one of the oldest churches in Syros,
the architectural plans of which drew
the attention of Otto, the first King of
Greece. This majestic Orthodox temple
of Agios Nikolaos ton Plousion (Saint
Nicholas of the Rich) at Vaporia district,
the patron saint of Ermoupoli, is located
in an elevated courtyard with marble
guardrail and balustrade. It is a domed
basilica, shaped like a cross, and the
main material for its construction was
marble. It was built between 1883 and
1899 by Georgios Vitalis, a sculptor from
Tinos, who also created the “Unburied
Fighter” monument, at the small garden
in front of the church.

Ο Άγιος Νικόλαος των Πλουσίων.
Agios Nikolaos ton Plousion church.
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Θέα στην Ερμούπολη από τον Σαν Τζώρτζη.
View to Ermoupoli from San Tzortzis (Saint George) church.
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ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ

ANO SYROS

Ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου απέχει μόλις 3,5χλμ. από
το λιμάνι της Ερμούπολης και αγναντεύει πανοραμικά το κέντρο
της πρωτεύουσας του νησιού. Περνώντας τις πύλες του παλιού
κάστρου, τη λεγόμενη Καμάρα, χάνεσαι σε αλλοτινές εποχές,
αναγνωρίζεις τα σημάδια της ενετοκρατίας και περιπλανιέσαι στα
σοκάκια, όπου αντηχούν μελωδίες του Βαμβακάρη και ευωδιάζουν
συριανές σπεσιαλιτέ από τις ταβέρνες του οικισμού. Τρύπωσε
στο πρώτο κουτούκι που θα σου κάνει κλικ και κάνε ένα γευστικό
διάλειμμα, δοκιμάζοντας παραδοσιακά πιάτα της συριανής
κουζίνας, όπως καπαροσαλάτα, μαϊντανοσαλάτα, αθερινόπιτα και
πεντανόστιμες παστελαριές από σύκο που ταιριάζουν άψογα με
το τσίπουρο και το ντόπιο τυρί Σαν Μιχάλη. Μετά το απαραίτητο
πεντανόστιμο break και περιπλανώμενος στα δαιδαλώδη στενά
καλντερίμια, θα φτάσεις στο πιο ψηλό σημείο της Άνω Σύρου,
στον λόφο όπου ορθώνεται επιβλητικός από την εποχή του Μεσαίωνα ο Σαν Τζώρτζης. Πρόκειται για τον Καθολικό Καθεδρικό
Ναό της Σύρου που αρχικά χτίστηκε γύρω στο 1200 και αποτελεί
τον μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο καθολικό ναό στο νησί.
Δίπλα του βρίσκεται το Ιστορικό Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής
Σύρου, με πολύτιμα χειρόγραφα και κειμήλια από τον 16ο αιώνα.
Πιο χαμηλά, θα δεις τη Μονή των Καπουτσίνων με την εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη του 1635 και τη Μονή Ιησουιτών με την εκκλησία
της Παναγίας Καρμήλου (1740). Στον αντίποδα, οι μοναδικές δύο
ορθόδοξες εκκλησίες της Άνω Σύρου, η Αγία Τριάδα και ο Άγιος
Νικόλαος των Φτωχών, ο πιο παλιός ναός της Σύρου.

The medieval settlement of Ano Syros is just 3.5 km away from the
port of Ermoupoli, overlooking the center of the island’s capital.
Once you pass the gates of the old castle, the so-called Kamara,
you find yourself lost in times long gone, recognizing the traces
of the Venetian rule, and you wander in alleys echoing melodies
of Vamvakaris and carrying scents of traditional local delicacies,
made in the settlement’s taverns. Pick the first tavern that will
catch your eye and take a delicious break, tasting traditional
dishes of Syros cuisine, such as caper salad, parsley salad, smelt
pie and mouth-watering pastelaries, fig bars, a perfect match with
tsipouro and local San Michali cheese. After this necessary and
delicious break, you can wander through the labyrinthine narrow
cobbled streets and reach the highest point of Ano Syros, the hill
where Saint George church stands since the Middle Ages. It is
the Catholic Cathedral of Syros, originally built circa 1200 AD, and
is the largest and most majestic Catholic temple on the island.
Next to the Cathedral of Saint George, you will find the Centre for
Historical Studies of the Catholic Diocese of Syros, with valuable
manuscripts and heirlooms dating back to the 16th century.
Walking a little bit further, you will meet the Capuchin Monastery
with the church of Agios Ioannis (1635) and the Jesuit Monastery
with the church of Panagia Karmilou (1740). On the contrary, there
are only two Orthodox churches in Ano Syros, Agia Triada and
Agios Nikolaos ton Ptochon (meaning “of the poor”), the oldest
church of the island.
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Το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη.
The Markos Vamvakaris Museum.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚ ΑΡΗ

MARKOS VAMVAKARIS EXHIBITION

Ως γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη, η Σύρος δεν θα
μπορούσε παρά να αποτίνει φόρο τιμής στον μεγάλο
συνθέτη και δημιουργό της «Φραγκοσυριανής» με την
ίδρυση ενός μουσείου, αφιερωμένου στη ζωή και το έργο
του. Το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη φιλοξενείται σε μια
αναπαλαιωμένη διώροφη κατοικία της Άνω Σύρου από το
1995, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του «πατριάρχη»
του ρεμπέτικου να θαυμάσουν φωτογραφίες και προσωπικά
του αντικείμενα, χειρόγραφα, στίχους, ρούχα και παπούτσια
του (ο Μάρκος Βαμβακάρης είχε περί τα 50 ζευγάρια!), την
ταυτότητά του, το ρολόι και τη βέρα του, εργαλεία, καθώς
επίσης πολύ προσωπικά αντικείμενα που παραχώρησε η
οικογένεια του μεγάλου ρεμπέτη. Σε απόσταση αναπνοής
βρίσκεται και η ομώνυμη πλατεία, όπου δεσπόζει η προτομή
του μουσικοσυνθέτη.
Αγίου Σεβαστιανού 3, Άνω Σύρος

As the birthplace of Markos Vamvakaris, Syros could not but
pay tribute to the great composer and creator of the famous
“Fragosyriani” with the foundation of a museum dedicated
to his life and work. Markos Vamvakaris Museum is housed
in a restored two-storey residence of Ano Syros since 1995,
giving the admirers of the rebetiko “patriarch” the chance to
see photographs and personal objects, manuscripts, lyrics,
clothes and shoes (Markos Vamvakaris had approximately
50 pairs!), his personal identity card, his wristwatch and his
wedding ring, tools, as well as many personal items granted
by his family. Just a breath away, you can f ind the square
of the same name, with the imposing sculpted bust of the
composer.
3 Agiou Sevastianou Str., Ano Syros

ΣΑΝ ΜΙΧΑΛΗ
Πίσω από τον λόφο του Σαν Τζώρτζη, ο δρόμος συνεχίζει
προς τα ορεινά της Σύρου. Ακολουθώντας πορεία προς την
Απάνω Μεριά και οδηγώντας με φόντο ένα τραχύ ορεινό
τοπίο με πεζούλες, ξερολιθιές, απόκρημνους βράχους και
συντροφιά μυρωδιές από θυμάρι, φτάνεις στο χωριό του
Άη Μιχάλη ή Σαν Μιχάλη (5χλμ. από την Άνω Σύρο), από το
οποίο πήρε το όνομά του το τυρί ΠΟΠ Σαν Μιχάλη με τη
μοναδική πικάντικη γεύση. Περπατάς στα δρομάκια ανάμεσα στα ξεχασμένα από το χρόνο σπίτια και φτάνεις ως την
άκρη του οικισμού, για να δεις την απεραντοσύνη του Αιγαίου κι ένα πορφυρό ηλιοβασίλεμα, ισάξιο της Σαντορίνης.
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SAN MICHALI
Behind the hill of Saint George, the road continues towards
the mountains of Syros. Following a trail to Ano Meria and
driving against the backdrop of a rugged mountainous
landscape with terraces, rubble walls, steep rocks,
accompanied by the scent of thyme, you reach the village of
Agios Michalis or San Michalis (5 km away from Ano Syros),
which gave its name to the PDO San Michali cheese, with
the unique spicy flavor. Take a walk on the narrow streets
among houses that time has forgotten, and reach the edge
of the settlement to witness the vastness of the Aegean Sea
and a purple sunset, equal to that of Santorini.
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7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΡΟΥ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου (SIFF) έρχεται για 7η
φορά στη Σύρο από 16 έως 21 Ιουλίου
και θέτει στο επίκεντρό του το θέμα
της «Υπερέκθεσης», μιας έννοιας
που μπορεί να αναφέρεται σε μια
σειρά διαφορετικών φαινομένων,
από τη φωτογραφική μέθοδο και τον
κορεσμό της αναπαράστασης μέχρι
την πληροφοριακή υπερφόρτωση. Το
φεστιβάλ εκτείνεται σε όλο το νησί,
από τους κινηματογράφους «Παλλάς», το ναυπηγείο «Ταρσανάς» μέχρι
το «αυτοσχέδιο» drive in στην Ντελαγκράτσια, τονίζοντας τη φυσιογνωμία
του τοπίου μέσα από τη σύνδεσή του
με την 7η τέχνη.

7th SYROS INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
The Syros International Film Festival
(SIFF) will be hosted for the 7th time in
Syros, from 16 until 21 July, focusing on
“Over-exposure”, a concept that may
concern a series of different phenomena, from the namesake photographic method and the saturation of
representation to the information overload. The festival takes over the island,
from the two “Pallas” movie theaters,
to “Tarsanas” shipyard to the “makeshift” drive-in at Dellagracia Mansion, emphasizing on the landscape
physiognomy through its connection to
the 7th Art.
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14ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής
Μουσικής Κυκλάδων με θέμα «Κλασική μουσική και λαϊκή παράδοση» επιστρέφει στο Θέατρο Απόλλων, στην
Ερμούπολη, από 12 έως 18 Αυγούστου.
Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο θα
παρουσιάσουν αριστουργηματικά
έργα μουσικής δωματίου και άριες
από την Όπερα, υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση του βιολονίστα της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, Γιάννου Μαργαζιώτη.

14th INTERNATIONAL
CLASSICAL MUSIC
FESTIVAL OF CYCLADES
The 14th International Classical Music
Festival of Cyclades titled “Classical
music and folk tradition” returns to the
Apollo Theater, in Ermoupoli, from 12
until 18 August. Artists from all over
the world will present masterpieces of
chamber music and opera arias, with
the artistic direction of the violinist of
the Greek National Opera, Mr. Yannos
Margaziotis.

6ο EYE’S WALK DIGITAL
FESTIVAL
To πιο πρωτοποριακό φεστιβάλ της
Σύρου και ταυτόχρονα το μοναδικό
art festival σε δημόσιο χώρο στην
Ελλάδα, που συνδυάζει την digital
τεχνολογία, το video installation &
performing art με τον πολιτισμό,
επανέρχεται στο νησί για έκτη χρονιά.
Από 26 -31 Ιουλίου, όσοι βρεθούν
στο νησί θα έχουν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν τα Λαζαρέτα μέσα από
τις δράσεις διεθνών video installation
artists, θεατρικές παραστάσεις,
workshops κ.ά.

6th EYE’S WALK DIGITAL
FESTIVAL
The most whimsical art festival in
Syros and, at the same time, the only
one held in a public place in Greece,
combining digital technology, video
installations & performing arts with
culture, returns to the island for the
6th year. From 26 until 31 July, those in
Syros will have the chance to discover the Lazareta district through the
works of internationally famous video
installation artists, theater performances, workshops etc.
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ΓΑΛΗΣΣΑΣ
Ο πρώτος οικισμός που αναπτύχθηκε
τουριστικά στη Σύρο απέχει 7χλμ. από
την Ερμούπολη. Το παραθαλάσσιο χωριό
στο δυτικό τμήμα του νησιού «υπερηφανεύεται» για την οργανωμένη πλαζ με τα
ρηχά νερά, τις δυνατότητες σε θαλάσσια
σπορ, τις παρακείμενες ψαροταβέρνες
και για τον λόφο της Αγίας Πακούς με
το γραφικό ξωκλήσι, όπου έχουν βρεθεί
τα ίχνη αρχαίας ακρόπολης. Ανάμεσα
στις βραχώδεις ακτές του Χαρασσώνα
βρίσκεται και το θρυλικό ξωκλήσι του
Αγίου Στεφάνου, λαξεμένο σε σπηλιά,
όπου φτάνει κανείς με καΐκι από το λιμανάκι του Γαλησσά.
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GALISSAS
The first touristically developed
settlement in Syros is 7 km away from
Ermoupoli. The coastal village on the
western part of the island boasts an
organized beach with shallow waters,
many options in water sports, nearby
fish taverns and Agia Pakou Hill
with the picturesque chapel, where
remains of an ancient citadel have
been discovered. Among the rocky
coasts of Charassona, you will also
find the legendary chapel of Agios
Stefanos, carved into a cavern, which
you can reach by boat from the port of
Galissas.
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Το άγαλμα της Γοργόνας Παναγιάς στο Κίνι.
The statue of Gorgona Panagia (Mermaid Virgin Mary) at Kini village.

ΚΙΝΙ
Γραφικό ψαροχώρι σε απόσταση περίπου 7χλμ. από την Ερμούπολη. Η παραλία στο Κίνι έχει «φανατικούς» λουόμενους που
φτάνουν στην οργανωμένη πλαζ για κολύμπι σε πεντακάθαρα
νερά, χαλάρωση κάτω από τα αρμυρίκια και για τη θέα στο ηλιοβασίλεμα. Σήμα κατατεθέν της περιοχής το μπρούτζινο άγαλμα
της Γοργόνας Παναγιάς –μνημείο αφιερωμένο σε όσους χάθηκαν
στη θάλασσα– στο μέσον της παραλίας, αλλά και το μουσείο
αλιευτικών σκαφών, υδρόβιων οργανισμών και οστράκων. Από
το Κίνι αναχωρεί καθημερινά σκάφος για τις βόρειες παραλίες
Μαρμάρι, Μέγας Λάκκος, Λία, Βαρβαρούσα, Αετός, Γράμματα και
Αυλάκι.

ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ

A picturesque fishing village almost 7 km away from
Ermoupoli. Kini beach has dedicated fans, who choose this
organized stretch of sand for swimming in crystal clear
waters, relaxing under the tamarisks and sunset gazing.
Located in the middle of the beach, the bronze statue of
Gorgona Panagia (Mermaid Virgin Mary) is both a landmark
and a memorial for those who lost their lives in the sea.
Boats depart daily from Kini to the northern beaches of
Marmari, Megas Lakkos, Lia, Varvarousa, Aetos, Grammata
and Avlaki.

AZOLIMNOS

Η ακτή του ομώνυμου οικισμού είναι η πιο κοντινή στην Ερμούπολη (5χλμ). Άμμος, ψιλό βότσαλο και ρηχή θάλασσα είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά της, που την καθιστούν ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Οι fans της οργάνωσης εδώ θα βρουν ομπρέλες,
cafes και ταβέρνες.

The coast of the homonymous village is the closest (5
km distance) to Ermoupoli. Mainly featuring sand, fine
pebbles and shallow waters, it is ideal for families with
children. As for organization enthusiasts, this is the place
to find sun umbrellas, cafès and a variety of taverns.

ΦΟΙΝΙΚ ΑΣ

FINIK AS

Γραφική, αμμώδης, οργανωμένη παραλία στον ομώνυμο οικισμό,
11χλμ. νοτιοδυτικά της Ερμούπολης, με επιλογές σε θαλάσσια
sports, ταβέρνες και bar.
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KINI

A picturesque, sandy, organized beach at the village of
the same name, 11 km southwest of Ermoupoli, offering
many options in water sports, taverns and bars.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

Στη Σύρο, µόνο σε 2 ώρες!

Η παραλία Αγκαθωπές.
Agathopes beach.

ΑΓΚΑΘΩΠΕΣ
Έχει και το όνομα και τη χάρη της ομορφότερης παραλίας
της Σύρου. Δικαιολογημένα, θα σκεφτεί κανείς αντικρίζοντας
τα καταγάλανα αβαθή νερά, την κοσμοπολίτικη οργανωμένη
αμμουδιά, τα σκιερά αρμυρίκια και τις βραχονησίδες Στρογγυλό και Σχοινονήσι αντίκρυ της. Είναι οργανωμένη με ομπρέλες
και ξαπλώστρες, ενώ κατά μήκος της υπάρχουν beach bars και
ταβέρνες. Βρίσκεται 14χλμ. νοτιοδυτικά της Ερμούπολης.

ΑΣΤΕΡΙΑ
Κατηφορίζεις στα μεγάλα σκαλοπάτια κάτω από την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου και φτάνεις στο βοτσαλωτό ακρογιάλι της
Ερμούπολης. Μια πολύ καλή πρόταση για μπάνιο στη συριανή
πρωτεύουσα, με φόντο τα νεοκλασικά κτήρια στη συνοικία
Βαπόρια.

ΒΑΡΗ
Ο βοριάς δεν «πιάνει» το ασφαλές αγκυροβόλι, που απέχει
7χλμ. από την Ερμούπολη. Στην προφυλαγμένη από τους αέρηδες τουριστική Βάρη, με τη ζαχαρένια αμμουδιά, τα cafes και
τις ταβέρνες, βρίσκουν «καταφύγιο» κότερα και σκάφη.

ΚΟΚΚΙΝΑ
Ή Σουσούνι. Ιδιαίτερη και απομονωμένη παραλία με πεντακάθαρα νερά, άμμο, βότσαλο, αρμυρίκια και απουσία οργάνωσης.
Πήρε το όνομά της από τους κόκκινους βράχους που περικυκλώνουν την ακτή και δημιουργούν ένα ειδυλλιακό και ταυτόχρονα εξωτικό σκηνικό. Απέχει περίπου 1,5χλμ. από την παραλία του Φοίνικα. Πριν ξεκινήσεις για τα Κόκκινα, βεβαιώσου
πως έχεις εφοδιαστεί με νερό και τις απαραίτητες προμήθειες.
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AGATHOPES
This site enjoys the grace of the most beautiful beach in Syros. A
grace well deserved, one will inevitably think staring at the deep
blue shallow waters, the glamorous and organized stretch of
sand, the shade-providing tamarisks and Strogilo and Schinonisi
islets on the other side. Agathopes has sun umbrellas and
sunbeds, and it is lined with beach bars and taverns. It is 14 km
southwest of Ermoupoli.

ASTERIA
Walking down the big steps below the church of Agios Nikolaos,
you will reach this pebbled shore of Ermoupoli. A great swimming
option in the capital of Syros, with neo-classical mansions of
Vaporia district in the background.

VARI
Northers cannot reach this safe mooring that is located 7 km
away from Ermoupoli. This is why many yachts and sailing boats
find shelter at popular Vari, with its sugary sandy beach, cafès
and taverns.

KOKKINA
Or Sousouni. A unique and secluded beach with crystal clear
waters, sand and pebbles, trees and no cafes/lounges. The beach
of Kokkina takes its name from the red rocks that encircle the
coast, creating an idyllic and at the same time exotic scenery.
It is about 1,5km away from the beach of Finikas. Before you
set out for the Kokkina, make sure you have water and any
necessary supplies.

SUPER SPEED το µοναδικό τριµαράν στην Ελλάδα!

Central & Eastern

Cyclades

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

SYROS MYKONOS PAROS NAXOS KOUFONISI AMORGOS
Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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TInos
TINOS
Η Τήνος ανήκει στις βόρειες Κυκλάδες και είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί
των Κυκλάδων, μετά τη Νάξο και την
Άνδρο. Γεωγραφικά εντοπίζεται
νοτιοανατολικά της Άνδρου και
βορειοδυτικά της Μυκόνου, απέχει 86
ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά
και 62 ναυτικά μίλια από τη Ραφήνα.
Πρωτεύουσα της Τήνου είναι η Χώρα.
Το νησί φημίζεται για την πανέμορφη
ενδοχώρα του και τα 45 χωριά του.
Οι ντόπιοι το έχουν χωρίσει
γεωγραφικά στα Έξω Μέρη
(δυτικό τμήμα), στα Μέσα ή Πάνω
Μέρη (νότιο τμήμα) και τα Κάτω Μέρη
(βορειοανατολικό και κεντρικό τμήμα).

Koumelas
Malli
Panormos
Pyrgos

Livada

Yannaki
Ag. Petros
Ag. Romanos

Golden Star Ferries
Tinos is part of the Northern Cyclades and
is the third largest island in the Cyclades,
following Naxos and Andros. It is located
southeast of Andros and northwest of
Mykonos, at a distance of 86 nautical miles
from the port of Piraeus and 62 nautical miles
from Rafina. The capital of Tinos is Chora.
The island is famous for its beautiful
hinterland and its 45 villages. The locals
have separated it geographically in Exo Meri
(western part), Mesa or Pano Meri
(southern part) and Kato Meri (northeast
and central part).

Kolympithra

Vathi

Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

TINOS

Pachia Ammos
Ag. Fokas

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22830
• Local Tel. Code: (+30) 22830
• Έκταση: 194,59 τ.χλμ.
• Area: 75 mi²
• Μήκος ακτογραμμής: 114 χλμ.
• Coastline length: 71 mi.

A Pilgrimage to Beauty

• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα και
Κυκλάδες, με τα Superferry, Superferry II &
τα ταχύπλοα Super Speed & Super Runner.

Έχουμε «τάμα» να περνάμε στην Τήνο τα καλοκαίρια μας. Να σεργιανίζουμε
σε μαρμάρινα χωριά και μεσαιωνικούς οικισμούς. Να αγναντεύουμε Αιγαίο από
ορεινές βίγλες και να ανακαλύπτουμε μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα. Έχουμε
«τάμα» να προσκυνούμε στη χάρη της.

• How to get there: Connection with Rafina
and Cyclades islands, with the Superferry,
Superferry II & the speedboats Super Speed &
SuperRunner.

We have taken a vow to spend our summers in Tinos; to stroll in marble
villages and medieval settlements; to gaze at the Aegean from mountainous
vantage points and to discover unique geological phenomena. We have taken
a vow to venerate this island.

www.goldenstarferries.gr
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Προσκύνημα
στα κάλλη της

Photo: Chryssa Paraskeva, Shutterstock.
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Η Χώρα της Τήνου.
Chora of Tinos.
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ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ

CHORA OF TINOS

Από τις πιο σύγχρονες νησιωτικές πολιτείες, η Χώρα της Τήνου διαθέτει όλες
εκείνες τις τουριστικές υποδομές, που
εγγυώνται ότι θα περάσεις αξέχαστες
διακοπές σε ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο θέρετρο. Η πρωτεύουσα του νησιού, ιδρυμένη τον 6ο π.Χ. αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεται μετά το 1823, όταν
ανευρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού,
για να πάρει τη σημερινή της μορφή το
1880, έτος ολοκλήρωσης των εργασιών
ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της
Ευαγγελίστριας. Πίσω από το πολύβουο
λιμάνι, η Χώρα έχει να επιδείξει ένα
αυθεντικό, «θαλασσινό» πρόσωπο, με
γραφικά σοκάκια και παλιές γειτονιές,
αλλά και μοντέρνα μπαράκια, όπου θα
γνωρίσεις την Tήνο… by night.

As one of the most modern island
towns, the Chora of Tinos has all
the touristic facilities that guarantee
for your unforgettable vacations in a
modern coastal resort. The capital of
the island, which was established during
the 6th century BC, flourished after
1823, when the icon of the Annunciation
was found, taking its present form in
1880, during the year that the Holy
Church of Panagia Evaggelistiria of
Tinos (Our Lady of Tinos) construction
was over. Behind the bustling port,
Chora boasts an authentic, “sea”
profile, with picturesque narrow streets
and old neighborhoods, as well as
hip bars, where you will get to know
Tinos… by night.

Το μνημείο του καταδρομικού «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου.
The monument of the cruiser “Elli” at the port of Tinos.
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Η Παναγία της Τήνου, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του Αιγαίου.
Our Lady of Tinos, a major Aegean pilgrimage.
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Our Lady of Tinos

Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας
βρίσκεται στην Τήνο. Ο Ιερός Ναός
της Μεγαλόχαρης ιδρύθηκε σε εκείνο
το σημείο, όπου βρέθηκε το θαυματουργό εικόνισμα του Ευαγγελισμού.
Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία εμφανίστηκε τρεις φορές στον
ύπνο της μοναχής Αγίας Πελαγίας,
ζητώντας της να οργανώσει ανασκαφή για να ανακαινίσουν τον ναό της,
που ήταν θαμμένος στο χωράφι του
Αντωνίου Δοξαρά στη Χώρα. Η εικόνα ήρθε στο φως στις 30/1/1823, όταν
η αξίνα του εργάτη Δημήτρη Βλάσση
από τον Φαλατάδο χτύπησε πάνω του
και το έκοψε στα δυο, αφήνοντας άθικτες τις μορφές του Αγγέλου και της
Παναγίας. Έκτοτε εκατομμύρια πιστών
συρρέουν στο νησί, για να προσκυνήσουν στη Μεγαλόχαρη.

One of the major and most
signif icant places of pilgrimage
in Greece is located in Tinos. The
church of Our Lady of Tinos was
built on the very spot that the
miraculous icon of the Annunciation
had been found. According to
tradition, Virgin Mary appeared
three times in the dreams of
Sister Pelagia, a nun, asking her to
organize an excavation in order to
restore Her church, that was buried
in the farm of Antonios Doxaras
in Chora. The icon was unearthed
on 30/1/1823, when the mattock
of Dimitris Vlassis, a worker from
Falatados village, accidentally struck
it and cut it into two, yet leaving the
faces of the Archangel and Virgin
Mary intact. Since then, millions of
faithful f lock into the island, to bow
before the icon.

Ο ναός της Μεγαλόχαρης σε όλο του το μεγαλείο.
The church of Our Lady of Tinos in all its glory.

Ποιότητα • Παραδοσιακή ζαχαροπλαστική και πρωτοποριακές ιδέες • Αγνά και φρέσκα υλικά
Γάµος • Βάφτιση • Πάρτι • Γιορτή
Παραδοσιακά Γλυκά Τήνου • Xειροποίητο παγωτό • Απολαυστικός καφές
Αµυγδαλωτά • Γλυκά Τυροπιτάκια • Ξεροτήγανα • Ψαράκια • Παστέλι • Λουκούµια • Χαλβαδόπιτες
Quality • Traditional Pastry and Innovative Ideas • Fresh Ingredients
Wedding • Christening • Party • Event
Traditional Sweets Tinos • Ηomemade ice cream • Delightful coffee
Almond Sweets • Sweet Cheese Pie • Xerotigana • Psarakia • Pasteli • Lokums • Nougats Pie

Κεντρικό κατάστηµα: Πλ. Ταξιαρχών & Κοντογεώργη, Νέο Λιµάνι, 84200 Τήνος, Τηλ. & fax: 22830 23102
Εργαστήριο & Υποκατάστηµα: Επ. Οδός Τήνου - Αγ. Ιωάννου Πόρτο, Θέση Βαγιά, 84200 Τήνος, Τηλ.: 22830 23846
P.aR

Παναγία της Τήνου

Center Store: Taxiarchon Square & Kontogeorgi, New Harbor, Phone & Fax: +30 22830 23102
Workshop Pastry & Branch: Provincial Highway Tinos - St. Ioanni Porto, Vaya Tinos, Phone: +30 22830 23846

e-mail: info@noufara.com, Facebook: Ζαχαροπλαστείο Νούφαρα

www.noufara.com
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Photo: Heracles Kritikos / Shutterstock.com

Η πλατεία του Πύργου.
Pyrgos main square.

ΠΥΡΓΟΣ
Μοιάζει με πελώριο open air μουσείο λαϊκής τέχνης, εξολοκλήρου φτιαγμένο από
μάρμαρο! Ο Πύργος που «γέννησε» τον
Γιαννούλη Χαλεπά, τον Νικηφόρο Λύτρα
και τον Γιάννη Γαΐτη, γνώρισε ακμή μεταξύ
18ου και 19ου αιώνα λόγω της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μαρμάρου της περιοχής. Όπως μπορείς να φανταστείς, το
χωριό που αγκαλιάζουν οι βουνοκορφές
Πατέλα, Μεροβίγλια, Προφήτης Ηλίας και
Κακή Σκάλα βρίθει από το λευκό πέτρωμα
που εντοπίζεις σε οικόσημα, πορτοσιές,
υπέρθυρα, κατώφλια, επιγραφές, προτομές, βρύσες, σοκάκια και τραπέζια.
Ακολούθησε την οδό Γιαννούλη Χαλεπά
που περνά από το σπίτι – μουσείο του
καλλιτέχνη και το Μουσείο Πανορμιτών
Καλλιτεχνών, μέχρι να φτάσεις στην
κεντρική μαρμαρόστρωτη πλατεία Ηρώων
1821 για να απολαύσεις καφεδάκι κάτω
από τον αιωνόβιο γερο-πλάτανο. Κλείσε
ιδανικά τη βόλτα σου στον Πύργο, με μια
επίσκεψη στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου
Πειραιώς.
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PYRGOS
It looks like a vast open-air folk art
museum, made entirely from marble!
Pyrgos, the artistic birthplace of Yannoulis
Halepas, Nikiforos Lytras and Yiannis
Gaitis, flourished between the 18th and
the 19th century due to the exploitation
of marble deposits in the area. As one
can probably imagine, this village which
is nested in the embrace of Patela,
Meroviglia, Profitis Ilias and Kaki Skala
mountaintops, teems with the white
mineral you can see on coats of arms, door
ornaments, lintels, thresholds, inscriptions,
busts, fountains, narrow streets and
tabletops. Follow Yannouli Halepa street
running in front of the artist’s house
museum and Panormos Artists Museum,
until you get to the central marble-paved
Iroon 1821 Square to enjoy your coffee
under the shade of the old plane tree. Your
stroll in Pyrgos can have the perfect closure
with a visit to the Museum of Marble
Crafts of the Piraeus Bank Group Cultural
Foundation.

«Μαρμάρινο» σοκάκι στον Πύργο.
Marble alley at Pyrgos village.

SUPERFERRY II

Cyclades & Crete

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

ANDROS TINOS MYKONOS PAROS SANTORINI HERAKLION
Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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Ψαρόβαρκα στον Πάνορμο.
Boat at Panormos port.

ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Από γραφικό ψαρολίμανο εξελίχθηκε σε
σπουδαίο παραθαλάσσιο οικισμό της Έξω
Μεριάς, με φημισμένες ταβέρνες για
ποιοτική ψαροφαγία, cafe για χαλάρωση
με φόντο τον φάρο της νησίδας Πλανήτης στο μέσον του κόλπου και ρέμβη με
θέα στα αραγμένα ψαροκάικα. Το λιμάνι
του Πανόρμου απέχει 35χλμ. από τη
Χώρα και βρίσκεται στις βορειοανατολικές ακτές της Τήνου.

From a quaint fishing village it has
turned into a great coastal settlement
of Exo Meria, with noted taverns for
quality sea food, cafes for relaxation
with the lighthouse of Planitis islet
amidst the bay as a background, and
for lounging around with views to the
moored fishing boats. Panormos port is
35 km away from Chora and is located
on the northeastern coast of Tinos.

ΚΑΡΔΙΑΝΗ

KARDIANI

Είναι το πρώτο χωριό που σας καλωσορίζει στην Έξω Μεριά, χτισμένο στα
νοτιοδυτικά του νησιού, στην πλαγιά του
όρους Πατέλες και σε υψόμετρο 240μ.,
προσφέροντας απεριόριστη θέα στη
Σύρο. Είναι περικυκλωμένο από βλάστηση
και άφθονες πηγές, έχει στοές, έναν
καθολικό ναό-στολίδι (τα Γενέθλια της
Θεοτόκου-Κιουρά) και πιο ψηλά μια
ορθόδοξη εκκλησία (Αγία Τριάδα) με τη
μοναδική στις Κυκλάδες εξάτοξη καμάρα.
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PANORMOS

Σοκάκι στην Καρδιανή.
Alley at Kardiani village.

It is the first settlement that welcomes
you to Exo Meria, built in the southwest
of the island, on the slopes of Mount
Pateles at 780ft altitude, offering
unlimited views of Syros. Surrounded by
vegetation and abundant fountains, it
has arcades, the Catholic Church of
Holy Mary’s Birthday-Kioura and the
Orthodox Church of the Holy Trinity, the
sole six-arched church in Cyclades.
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Η πλατεία στα Δυο Χωριά.
The Dio Choria main square.

ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ
Δυο χωριά στην καταπράσινη πλαγιά του
Κεχροβουνίου (450μ.), χωρισμένα από ένα
ποταμάκι, έγιναν ένας οικισμός, ο οποίος
φημίζεται ως ένα από τα ομορφότερα
«αγνάντια» της Τήνου, για να θαυμάσεις
το Αιγαίο, τη Χώρα, ακόμα και τη Νάξο σε
όλο τους το μεγαλείο. Στο εσωτερικό του
χωριού, τα καλντερίμια, οι καμάρες του
Μεσαίωνα, οι πηγές και η παραδοσιακή
πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποτελούν επιπρόσθετους καλούς λόγους για να
αφιερώσεις μέρος των διακοπών σου στα
Δυο Χωριά.

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
Οι παλιές καμάρες, τα πλακόστρωτα δρομάκια, οι αψίδες και οι μυστηριακές στοές
γοήτευσαν τόσο τον φιλόσοφο Κορνήλιο
Καστοριάδη, ώστε να θεωρεί τον μεσαιωνικό Τριπόταμο στις παρυφές του Ξώμπουργου δεύτερη πατρίδα του. Και δικαιολογημένα, αφού το κάλλος του αρχαίου χωριού
δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Φεύγοντας, μην ξεχάσετε να εκπλήξετε ευχάριστα τον ουρανίσκο σας, δοκιμάζοντας το
φημισμένο τυρί Τήνου που παρασκευάζεται
στο τυροκομείο της περιοχής.
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DIO CHORIA
Two hamlets (dio choria in Greek) on
the verdant slope of Kechrovouni (450
m), separated by a small river yet united
into a community famous as one of the
most beautiful viewpoints of Tinos, for
you to admire the Aegean, Chora, even
Naxos in all their splendor. The cobbled
streets, medieval arches, fountains and
the traditional square with the century-old
plane tree, are very good extra reasons
for you to spend a part of your vacation at
Dio Choria.

Ο Τριπόταμος στη σκιά του Ξώμπουργου.
Tripotamos village under Xobourgo mountain.

TRIPOTAMOS
The old arcades, the cobbled alleys and
the arches charmed the philosopher
Cornelius Castoriadis so much that he
considered the medieval Tripotamos on
the outskirts of Xobourgo as his second
motherland. The beauty of this ancient
village amazes every single visitor. Do not
overlook the Cheese Factory of the area
which produces the famous local Tinos
Cheese.
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BIENNALE ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΑΔΟ

BIENNALE OF CONTEMPORARY
ART IN MOUNTADOS

Αντλώντας έμπνευση από τη γραφικότητα και την αύρα του χωριού Μουντάδος,
διάσημοι εικαστικοί από όλο τον κόσμο
θα φιλοτεχνήσουν μοναδικά έργα τέχνης
στον οικισμό, μερικά εκ των οποίων θα
έχεις την ευκαιρία να θαυμάσεις live κατά
την ώρα της δημιουργίας τους, στο πλαίσιο
της 3ης Μικρής Biennale Σύγχρονης
Τέχνης. Η φετινή έκθεση με θέμα «Διασταυρώσεις», που διοργανώνεται από τον
Σύνδεσμο των απανταχού εκ Μουντάδου
Τήνου καταγόμενων, περιλαμβάνει έντεκα
έργα τέχνης σε έντεκα διαφορετικά σημεία
του χωριού. Δέκα καλλιτέχνες από εννέα
χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής από
τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2019
θα εκφραστούν καλλιτεχνικά στο χωριό
των τεχνών και των γραμμάτων, μεταμορφώνοντάς το σε εκθεσιακό χώρο σύγχρονης τέχνης.

Drawing inspiration from the
quaintness and the aura of Mountados
village, renowned visual artists from all
over the world will create unique works
of art in the village, some of which
you will be lucky enough to watch live
during their making, as part of the
3rd Small Biennale of Contemporary
Art. This year’s exhibition, titled
«Crossroads», which is organized by
the Group of Mountados Friends, will
consist of eleven artifacts that will be
installed in eleven different sites of the
village. From 20 July until 24 August
2019, ten artists from nine countries
of Europe and America will express
their talent in the village of arts and
literature, transforming it into a space
of modern and visual art.

Επιμέλεια: Mireille Lienard
Σκηνοθεσία: Philippe Fraisse

Curator: Mireille Lienard
Director: Philippe Fraisse
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Υστέρνια, το «γλυπτό» χωριό.
Isternia, the “carved” village.

ΥΣΤΕΡΝΙΑ

ISTERNIA

Τηνιακό «μπαλκόνι» στην πλαγιά των Μεροβιγλίων,
σε 300-340μ. υψόμετρο. Αν όχι για την απρόσκοπτη
χαλαρωτική θέα στο μπλε της θάλασσας, θα μεταβείς
στα Υστέρνια για να γνωρίσεις τη γενέτειρα κορυφαίων
εκπροσώπων της γλυπτικής, όπως οι αδερφοί Φυτάλαι
και Μαλακατέ, ο Γεώργιος Βιτάλης, ο Λάζαρος Λαμέρας, ο Αντώνης και ο Λευτέρης Σώχος. Έργα τους
θα δεις στο Μουσείο Υστερνιωτών Καλλιτεχνών, που
στεγάζεται στο παλιό σχολείο.

A Tinian natural “ balcony” on the Meroviglia hillside,
300-340 m. above sea level. If not for the unobstructed
relaxing view to the blue sea, you will visit to Isternia
to see the birthplace of prominent representatives of
sculpture, like Fitalai and Malakate brothers, Georgios
Vitalis, Lazarus Lameras, Antonis and Lefteris Sohos.
Several of their works are on display in the Museum of
Isternian Artists, housed in the old school building.

ΦΑΛΑΤΑ ΔΟΣ

FALATADOS

Η ίδρυσή του ανάγεται στο 1400 και αποτελεί ένα από
τα παλαιότερα χωριά της Τήνου, χτισμένο αμφιθεατρικά
απέναντι από το Κεχροβούνι. Εκτός από την κυκλαδίτικη
πλατεία της Μεγαλόχαρης και την Παλιόμαντρα (το παλιό
υδραγωγείο), στο Φαλατάδο αξίζει να επισκεφθείτε το
Σπίτι του Σκίτσου, το πρώτο μουσείο γελοιογραφίας στη
Μεσόγειο. Οι σκιτσογράφοι Κώστας και Βασίλης Μητρόπουλος «έστησαν» εδώ, στα πάτρια εδάφη, έναν χώρο
γεμάτο με χιουμοριστικά σκίτσα!
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Its foundation dates back to 1400 and is one of the oldest
villages of Tinos, amphitheatrically built opposite Mount
Kechrovouni. Apart from the traditional Cycladic Square
of Megalochari and Paliomantra (the old aqueduct), in
Falatados is also worth visiting The House of Sketch,
the f irst Caricature Museum in the Mediterranean. The
cartoonists Costas and Vasilis Mitropoulos ‘set up ‘ here, on
home turf, a venue f illed with humorous sketches!
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Πελώριοι γρανιτένιοι βράχοι στο χωριό Βωλάξ.
Enormous granite rocks at Volax village.

ΒΩΛΑΞ

VOLAX

Το σεληνιακό τοπίο στο χωριό Βωλάξ (ή
Βώλακας) δεν ξεχνιέται εύκολα. Φτάνοντας εκεί, αντικρίζεις ένα οροπέδιο
διάσπαρτο από γιγαντιαίους στρογγυλούς γρανιτένιους ογκόλιθους, το οποίο
σύμφωνα με τους ερευνητές προέκυψε
από ηφαιστειακή έκρηξη πριν από εκατομμύρια χρόνια. Μια δεύτερη εκδοχή
θέλει το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο
να οφείλεται σε πτώση μετεωριτών, ενώ
σύμφωνα με μια τελευταία πρόκειται για
τον πυθμένα θάλασσας!

The lunar landscape in Volax (or Volakas)
village is not one you can easily forget.
Getting there, you see a plateau studded
with giant round granite boulders that
according to scientific research was the
aftermath of a volcanic eruption million
years ago. Another version claims that this
unique geological phenomenon is the result
of a meteor shower, while according to a
third one, the site was once a sea bottom!
Beside your visit at the site with the huge
boulders, it is worth taking a walk in the
village and getting personally acquainted
with the traditional art of basket weaving.

ΞΙΝΑΡΑ
Στις παρυφές του Ξώμπουργου χτυπά η καρδιά του καθολικισμού του
νησιού, αφού εδώ βρίσκεται η έδρα
της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Τήνου.
Στην Ξινάρα δεσπόζουν το μεγαλοπρεπέστατο Παλάτι του Δεσπότη (πρώην
ιεροσπουδαστήριο που μετατράπηκε σε
εκκλησιαστικό μουσείο) και η Παναγία
του Ροδαρίου (Μητρόπολη Καθολικής
Αρχιεπισκοπής).
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Άποψη της Ξινάρας.
Xinara view.

XINAR A
On the outskirts of Xompoyrgo is
the heartbeat of Catholicism on the
island, since here is the seat of the
Catholic Archdiocese of Tinos. In Xinara
is dominating the majestic Palace of
Despotis (former Seminary converted into
Ecclesiastical Museum) and the Virgin of
Rosary (Catholic Archdiocese Cathedral).
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ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ

TRIANTAROS

Είναι χτισμένος αμφιθεατρικά
σε λόφο που «βλέπει» τον Άγιο
Φωκά και από κάθε σημείο του η
θέα είναι μαγική είτε πρόκειται για
τη θάλασσα είτε για την κοιλάδα με τους περιστεριώνες που
απλώνεται κάτω του. Γι’ αυτό και
δικαίως αποκαλείται «μπαλκόνι
της Τήνου». Επισκεφθείτε την
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,
το παραδοσιακό λιοτρίβι στις
Λεύκες και φωτογραφηθείτε στις
αμέτρητες καμάρες του οικισμού.

Amphitheatrically built on a
hill that “looks” at Agios Fokas
and from every corner the view
is magical even if it is about
the sea or the valley with the
dovecotes, which is spread on
its feet. That’s why is also called
“balcony of Tinos”. Visit the
Church of the Holy Apostles,
the traditional oil mill in Lefkes
and photoshoot yourself next to
the numerous of the settlement
arches.
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ

DOVECOTES

Σύμβολο του νησιού και κορυφαίο δείγμα
τηνιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Περιστεριώνες θα δείτε παντού, καθώς πάνω από
600 υπάρχουν στο νησί, «σπαρμένοι» σε
ρεματιές, λόφους και χωράφια, χρωματίζοντας το τηνιακό τοπίο με παράδοση.
Χτίστηκαν με ασβέστη και σχιστόλιθο
από Τηνιακούς, εμπνευσμένους μάστορες
κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, με σκοπό την
εκτροφή περιστεριών για το νοστιμότατο
κρέας τους. Έντεκα καλοδιατηρημένα
περίτεχνα λευκά σπίτια για τα πουλιά
της Αφροδίτης, «απαντώνται»
στην πράσινη κοιλάδα του Ταραμπάδου.

Symbol of the island and top carving sample
of Tinos folklore architecture. You will see
dovecotes everywhere, as more than 600 of
them are on the island, «sown» in ravines,
hills and farmland, coloring the Tinian
landscape with tradition. Built with
lime and slate from the inspirational
villagers during the 18th and 19th
century, aiming to raise pigeons
for their tasty flesh. Eleven
well-preserved intricate
white houses for birds of
Venus are located in
the Green Valley of
Tarampados.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2019
1. Συναυλία: Γεωργία Βεληβασάκη
«Η θάλασσα μέσα μου»
14/7 - Ξυνάρα
2. - «Ο οικουμενικός Χαλεπάς» Ασπασία Παπαδοπερράκη
Ρεσιτάλ: DuoCrama. Μίρκα Λαμπροπούλου: κλασική κιθάρα - Έλσα Παπέλη:
βιολοντσέλο
19/7 – Σχολείο Φαλατάδου
3. Ρεσιτάλ: Valentina Pätzold, βιολί και Fiona Fortin, πιάνο
Κυριακή 21/7 - Λουτρά
4. Maryll Abbas trio
Joris Viquesne, κιθάρα - Benoît Josse, βιολί - Maryll Abbas, ακορντεόν
Προηγείται αφήγηση από « Το Ελληνικό καλοκαίρι» του Ζακ Λακαριέρ.
24/7 – Σχολείο Τριαντάρου
5. Συναυλία Κωστή Μαραβέγια
25/7 - Λουτρά
6. Παιδική παράσταση: «Το παιδί που
τόλμησε»
Συμπαραγωγή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ και Εργοστάσιο Ονείρου
Παρασκευή 26/7 - Λουτρά
7. Συναυλία Ελευθερία Αρβανιτάκη
Οργάνωση: Σωματείο «Φίλοι της Τήνου»
27/7 - Λουτρά
8. Σκαλκώτας και Παπαδιαμάντης στα «ερείπια», με τον Άρη Ρέτσο
29/7 - Περάστρα
9. «Το αστήρικτον άγαλμα» «εύρον τον καλλιτέχνην … εντός υπογείου»
Λέξεις και χειρονομίες του Γιαννούλη Χαλεπά με τον Άρη Ρέτσο.
30/7 - Πύργος
10. Συναυλία Γιώργου και Νίκου Στρατάκη «Πέρα από την Κρήτη»
31/7 - Λουτρά
12. «Γαζίες και Γιασεμιά - Ας θυμηθούμε τα παλιά»
Μουσικοχορευτική παράσταση
Ερμηνεία: Φωτεινοπούλου, Σιγαλός, Μαρόπουλος, Κουρέντη
Χορός: Κορούτης, Νότη, Παλαμάρη, Γιαννής, Παλάσκα, Μαλακός
Σκην.: Γ. Κυριάκης, Κείμενο: Β. Σταμπέλου, Πιάνο: Δ. Γιάκας
5/8 - Λουτρά
13. Συναυλία Στέφανος Κορκολής - Σοφία
Μανουσάκη
«Τραγουδάμε τους ποιητές μας»
12/8 - Λουτρά
14. «Χατζιδάκις στην Τήνο»
Στέφανος Θωμόπουλος, πιάνο - Διονύσης Σούρμπης,
τραγούδι.
18/8 - Κουμάρος
15. Παιδική παράσταση: «Μαρίζα ο Γάιδαρος»
Σκην.: Φ. Σπύρος, Παίζουν: Γ. Ηλιόπουλος, Ρ. Μιχαλοπούλου
19/8 - Λουτρά
16. Συναυλία Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Νίκος Πορτοκάλογλου
20/8 - Λουτρά
17. Ρεσιτάλ βιολιού:
Πέτρος Χρηστίδης
21/8 - Εκκλησία Ξυνάρα
18. Θεατρική παράσταση
«Οι Καρέκλες» του Ιονέσκο
Σκην.: Ζαν - Πωλ Ντενιζόν, Παίζουν: Γ. Σταματίου, Ελ. Παπαχριστοπούλου
24/8 – Σχολείο Αρνάδου
19. «Γιατί μας αρέσουν οι αστυνομικές ιστορίες; - Μοιραίες γυναίκες και τζαζ αστυνόμοι»
Γ. Πανούσης, Χ. Παπαδημητρίου, Χ. Σπυροπούλου
Στ. Πελασγός, Α. Παπαγιανακόπουλος (κιθάρες),
Χ. Σιτοκωνσταντίνου (κρουστά), Μ. Κυρμά (χορός)
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26/8 - Υστέρνια
20. -«Οδύσσεια και Τήνος», Χάρης Κουτελάκης
- Τηνιακά «Τ’ ανέμου παραμύθια», Στέλιος Πελασγός
27/8 - Αετοφωλιά
21. Αφιέρωμα : Θεσσαλονίκη και λαϊκός πολιτισμός
Αναγνώσεις - εργαστήρια - δημιουργική γραφή - συναυλίες
Υπεύθυνοι: Κώστας Καλημέρης, Θωμάς Κοροβίνης
27-28-29/8
22. Motectum Vocal Ensemble
Κοσμική και θρησκευτική μουσική από τον Μεσαίωνα ως το μπαρόκ.
31/8 - Ξώμπουργο, Μονή Ιεράς Καρδίας
23. «Όλοι μαζί τραγουδάμε - Αιγαίο»
Συγκρότημα Μέλιδρον
5/9 - Καρδιανή
24. Μουσικές και τραγούδια του κόσμου
Κέλτικη άρπα - Ελίζα Βελλιά
6/9 - Αμπελώνας Τριποτάμου
25. «Γιαννούλης Χαλεπάς, Ο μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής».
Παρουσίαση βιβλίου, κόμικ και ζωντανή μουσική.
7/9 -Δημοτικός παιδικός σταθμός, Χώρα
26. On the Rock: The Acropolis Interviews
Τήνιοι μαρμαροτεχνίτες στην Ακρόπολη
14/9 - 2ο Δημοτικό σχολείο, Χώρα
27. «Άργιλος»
Ποιητική performance - The Bad Poetry Social Club
21/9 - Χώρα
28. Διαδραστικα δρώμενα.
Ακροβάτες, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργοί
1ο Δημοτικό σχολείο, Χώρα
29. «Ολοκαύτωμα και διάσωση Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944.
Η συνεισφορά του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού».
Κυριακή 27/10 - Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Χώρα
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
-Φωτογραφία Ντένια Παναγάκη
«Το νερό είναι Ζωή. Κρήνες της Τήνου»
3/7 – 31/7 - Δύο Χωριά
- Ζωγραφική, Βάλη Κολοτούρου «Ο,τι μικρό και όμορφο»
20/7 – 10/8 - Σχολείο Υστερνίων
- Ζωγραφική, Κατερίνα Χρηστίδη
«Στην κορυφή που ακόμα σχηματιζόταν»
23/7 – 11/8 - Σχολείο Τριαντάρου
- Ζωγραφική, ομαδική έκθεση «allotria»
Μ. Μανουσάκης, Χ. Κατσατσίδης, Τ. Μισσουρας, Ά. Αντωνόπουλος,
Π. Τανιμανίδης, Χρ. Αντωναρόπουλος. Επιμέλεια: Μ. Στεφανίδης
26/ 7 – 16/ 8 - Τριαντάρος (Ασπάλαθος)
- Φωτογραφία, Καίτη Φούσκη
ΔΗΛΟΣ. Εαρινή, αέρινη. Τόπος μνήμης, στο παρόν
2/8 – 31/8 - Σχολείο Αρνάδος
- Ζωγραφική, Μάνθος Γαΐτης «Σονάτα του απρόσμενου έρωτα.
Αφιέρωμα στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα»
8/8 – 22/8. Ξενοδοχείο Τήνιον, Χώρα
- Γελοιογραφία, Κώστας και Βασίλης Μητρόπουλος
στο «Σπίτι του σκίτσου»
Φαλατάδος (όλο το καλοκαίρι)
- Γλυπτική, Αργύρης και Μηνάς Μαραβέλια
Αμπέλι Τριποτάμου (όλο το καλοκαίρι)
- Μόνιμη έκθεση Μπάμπη Ρετζεπόπουλου
στο σχολείο του Αρνάδου
Σχολείο Αρνάδου
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Θέμης Ροδαμίτης

77

78

ΚΙΟΝΙΑ

KIONIA

Μεγάλη αμμοσκέπαστη ακτή με θέα στη
Σύρο, κοσμοπολίτικη αύρα και άριστη
οργάνωση, μόλις 3χλμ. από την πόλη της
Τήνου και δίπλα στον ναό του Ποσειδώνα και
της Αμφιτρίτης.

A wide sand-covered shore with a view
to Syros island, a cosmopolitan aura and
exquisite organization, only 3 km from
Tinos Town and right next to the Posidon
and Amphitrite temple.
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Η παραλία του Αγίου Φωκά.
Agios Fokas beach.

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ

AGIOS FOKAS

Η μεγαλύτερη παραλία της Τήνου, μήκους 3χλμ., δεν
αφήνει περιθώρια συνωστισμού! Δημοφιλής, πολυσύχναστη και πλήρως οργανωμένη, η παραλία του Αγίου
Φωκά αποτελεί αγαπημένη επιλογή των επισκεπτών και,
κυρίως όλων, όσοι δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο,
καθώς απέχει μόλις 3χλμ. από τη Χώρα και προσεγγίζεται εύκολα ακόμα και με τα πόδια. Εδώ θα βρεις όλες τις
σύγχρονες ανέσεις, beach bars, ξενοδοχεία, εστιατόρια
και ταβέρνες. Η θέα στη Δήλο είναι ένας επιπλέον λόγος για να επιλέξεις τον Άγιο Φωκά για τις βουτιές σου.

The biggest beach in Tinos, stretching along 3 km, never
gets overcrowded! Popular, teeming with people and
fully organized, Agios Fokas beach is a favorite choice of
visitors, in particular of those without a vehicle, as it is
only 3 km away from Chora and it is easily reachable even
on foot. Here you will f ind all the modern conveniences,
beach bars, hotels, restaurants and taverns. The view
to Delos is yet another reason to choose Agios Fokas for
swimming.

ΛΙΒΑΔΑ

LIVADA

Ο «γλύπτης» άνεμος μαζί με τα κύματα σμίλευσαν σαν
έμπειροι καλλιτέχνες τους βράχους αυτής της απομακρυσμένης παραλίας στην Πάνω Μεριά, δημιουργώντας
μοναδικά σχήματα. Τα πελώρια κύματα της Λιβάδας
αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις του surfing
και κυρίως για τους πιο έμπειρους, μιας και τα νερά
βαθαίνουν απότομα. Για να φτάσεις ως εδώ θα πρέπει
να κινηθείς σε χωματόδρομο (6χλμ. από τη Στενή και
18χλμ. από τη Χώρα), αλλά αξίζει τον κόπο.
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“Sculpting” winds along with the sea waves, like
experienced artisans, chiseled the rocks of this remote
beach in Apano Meria, creating unique shapes. The huge
waves of Livada attract surf ing enthusiasts, especially the
most advanced, since the waters deepen abruptly. The
only way to reach Livada is by a dirt road (6 km away
from Steni and 18 km away from Chora), but it’s worth it.
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ταβέρνα

P.aR

αντώνης

antonis tavern
Η παραδοσιακή ταβέρνα Αντώνης λειτουργεί
από το 1976, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα της γεύσης.
The traditional tavern Antonis is operating since 1976,
emphasizing to the best quality of taste.

Ormos Agiou Ioanni - Porto, Tinos island
T: +30 22830 22431 / www.antonistavern.gr
Η παραλία στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο.
Agios Ioannis Porto beach.

Η παραλία του Αγίου Ρωμανού.
Agios Romanos beach.
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ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ

AGIOS IOANNIS PORTO

Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της
Τήνου, αποτελώντας ιδανική πρόταση
για οικογένειες με παιδιά, καθώς είναι
προστατευμένη από τους ανέμους, έχει
πεντακάθαρα ρηχά νερά –ό,τι πρέπει για
μικρούς κολυμβητές– και χρυσαφένια
αμμουδιά. Ομπρέλες, ξαπλώστρες, beach
bars και ταβέρνες εντάσσονται στο
«δυναμικό» παροχών της ακτής. Ο Άγιος
Ιωάννης Πόρτο απέχει περίπου 6χλμ. από
τη Χώρα.

Located at the southwest part of
Tinos, it is a perfect suggestion
for families with children, as it is
protected from the winds; it has
clear shallow waters —suitable for
little swimmers— and golden sand.
Sun umbrellas, sunbeds, open-air
bars and taverns are included in the
shore’s facilities. Agios Ioannis Porto
is approximately 6 km away from
Chora.

ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

AGIOS ROMANOS

Η φύση προίκισε την παραλία του
Αγίου Ρωμανού με διάφανα νερά,
μεγάλη αμμουδιά, σκιερά αρμυρίκια
και ανεμπόδιστη θέα στη Σύρο.
Ονοματοδότης για την απάνεμη
ακρογιαλιά (το λιμανάκι της μπορεί να
εξυπηρετήσει μικρά σκάφη) υπήρξε το
μικρό εκκλησάκι στην αριστερή άκρη του
όρμου. Απέχει 11χλμ. από τη Χώρα.

Nature bestowed the beach of Agios
Romanos with transparent waters, a
great stretch of sand, shade-offering
tamarisks and full view to Syros. This
leeward shore —its eddy is suitable
for small vessels— is the namesake
of the chapel on the left side of the
cove. Agios Romanos is 11 km away
from Chora.
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P.aR

Η φημισμένη παραλία Κολυμπήθρα.
Kolympithra beach.

Taxiarchon square, Chora / Tinos island / T: +30 22830 23033

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ

KOLIMPITHR A

Ο όρμος της Κολυμπήθρας στο βόρειο
τμήμα του νησιού περιλαμβάνει δύο παραλίες, τη Μικρή και τη Μεγάλη Άμμο. Η
μεν πρώτη είναι απάνεμη με πεντακάθαρη
θάλασσα και σιμιγδαλένια άμμο, ενώ η
δεύτερη, επιρρεπής στους βοριάδες και
πόλος έλξης για τους fans των θαλάσσιων
σπορ. Ακριβώς απέναντι διακρίνεται και η
νησίδα Δρακονήσι. Η Κολυμπήθρα απέχει
15χλμ. από τη Χώρα.

Kolimpithra cove at the northern part
of the island includes two beaches,
Mikri and Megali Ammos. The first is
sheltered from the winds, has a crystal
clear sea and honey-hued sand, while
the latter gets constantly wind-beaten
and is a pole of attraction for water
sports enthusiasts. Right across the
cove, you can also see Drakonissi islet.
Kolimpithra is 15 km away from Chora.

ΒΟΥΡΝΗ (ΜΠΑΛΟΣ)

VOURNI (BALOS)

Άμμος που λαμπυρίζει, πράσινη διάφανη
θάλασσα και αρμυρίκια για σκιά συνθέτουν το σκηνικό του κολπίσκου μετά τα
Κιόνια, 5χλμ. από τη Χώρα. Στα βράχια
του βρίσκεται σκαρφαλωμένο το γραφικό
εκκλησάκι της Αγίας Θαλασσινής.

ΚΑΝΤΑΝΗ
Απόλυτα ερημική και δύσβατη ακτή. Για να
την προσεγγίσεις θα πρέπει να σκαρφαλώσεις τα βραχάκια στο τέλος της Απηγανιάς,
της «δίδυμης αδελφής» της. Η καλύτερη
επιλογή για να φτάσεις εδώ είναι με σκάφος.
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Shimmering sand, green transparent
sea and tamarisks offering their
shade set up the scenery of this inlet
located after Kionia, 5 km away from
Chora. The picturesque chapel of Agia
Thalassini is perched on its rocks.

K ANTANI
Absolutely secluded and hard-to-reach
shore. In order to approach it, you must
climb the rocks at the end of its twin
beach, Apigania. The best option to get
here is by yacht.
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ΟΡΜΟΣ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ

ISTERNIA BAY

Πρόκειται για μια μικρή, αμμουδερή
και αρκετά απάνεμη παραλία με
αρμυρίκια, στην ανατολική πλευρά
του παραθαλάσσιου ομώνυμου
πληθυσμού, 17χλμ. από το κέντρο
της πόλης. Διαθέτει και λιμανάκι, ενώ
δίπλα της υπάρχει και μια δεύτερη
μικρή παραλία με βότσαλα. Στα ατού
της συγκαταλέγονται οι εξαιρετικές
ψαροταβέρνες της.

A small, sandy and quite leeward
beach with tamarisks, at the eastern
side of the seafront village of the
same name, 17 km away from the
town center. It also has a small bay,
while right next to it there is another
small beach with pebbles. The
exceptional fish taverns certainly add
to its value.
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Η εκκλησία του Αγίου Μάρκου στην ομώνυμη παραλία.
Agios Markos (Saint Mark) church at the namesake beach.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

AGIOS MARKOS

Η πιο απάνεμη ακτή κοντά στη Χώρα (2χλμ.) πλαισιώνεται από
βράχια και αρμυρίκια. Ψηλά στον βράχο που οδηγεί στην άσφαλτο δεσπόζει το πανέμορφο λευκό εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου.
Τα σκαλιά του θα σας οδηγήσουν στο βοτσαλωτό ακρογιάλι με
τα παγωμένα κρυστάλλινα νερά. Τα βράχια στη δεξιά πλευρά του
μπορούν κάλλιστα να γίνουν «φυσική ξαπλώστρα».

The most leeward shore close to Chora (2 km) is surrounded
by rocks and salt cedars. High upon the rock that leads to
the asphalt-paved road stands the lovely white chapel of
Agios Markos. Its staircase will lead you to the pebbly beach
with the cold crystalline waters. The rocks on the right side
can serve as natural loungers.

ΣΤΑΥΡΟΣ

STAVROS

Μια ανάσα από τη Χώρα, στον δρόμο για Κιόνια, βρίσκεται αυτή
η μικρή απάνεμη ακρογιαλιά με τα ρηχά πεντακάθαρα νερά και
τα αρμυρίκια, σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Δίπλα της, το λευκό
ξωκλήσι του Τίμιου Σταυρού, έτοιμο να βουτήξει κι αυτό στα
καθάρια νερά της, δίνει ξεχωριστό χρώμα στο τοπίο.

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Η ομώνυμη εκκλησία, από την οποία πήρε το όνομά της, στέκει
στον βράχο από τον 19ο αιώνα. Τα κρυστάλλινα, ρηχά νερά
της έχουν βραβευτεί για την καθαρότητά τους και είναι ιδανικά
για τους μικρούς παραθεριστές, ενώ ο μόλος της προσφέρεται
για θεαματικές βουτιές. Κατά μήκος της δημοφιλούς παραλίας
υπάρχουν ταβέρνες, καταλύματα και μίνι μάρκετ. Απέχει 5 χλμ.
ανατολικά της Χώρας.

ΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Κοντά στον Πάνορμο και 29 χλμ. από την πόλη της Τήνου, η
Αγία Θάλασσα είναι το «μυστικό» της Έξω Μεριάς για κολύμπι
σε ήρεμα νερά και χαλάρωση κάτω από τα αρμυρίκια. Ακριβώς
από πάνω της «κρέμεται» το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου του
Θαλασσινού.
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A heartbeat away from Chora, on the way to Kionia, you
will find this small wind-sheltered shore with shallow clear
waters and tamarisks growing almost in the sea. Right next
to it, the white chapel of Timios Stavros, as if ready to dive
in the crystal waters, gives a unique color to the landscape.

AGIOS SOSTIS
The church of the same name, after which this beach was
named, stands on the rock since the 19th century. The
crystalline, shallow waters have been awarded for their clarity
and are ideal for children, while its pier is great for spectacular
dives. This popular beach is lined with taverns, lodgings and
mini markets. Agios Sostis is located 5 km east of Chora.

AGIA THALASSA
Close to Panormos and 29 km away from Tinos Town, Agia
Thalassa is the “secret” of Exo Meria for swimming in
tranquil waters and relaxation under the shade of salt cedars.
Seemingly suspended over it, stands the chapel of Agios
Nikolaos Thalassinos.
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Το γραφικό ψαροχώρι Μαλλί.
The picturesque Mali fishing village.

ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ

PAHIA AMMOS

Ο επίγειος παράδεισος στο νησί της Μεγαλόχαρης,
βρίσκεται 8,5χλμ. από τη Χώρα, στο νοτιοανατολικό
τμήμα της Τήνου. Η εξωτική παραλία, ανέγγιχτη και ήσυχη
όπως αρμόζει σε μια αληθινή Εδέμ, είναι καλυμμένη με
χοντρόκοκκη άμμο και αμμοθίνες, ενώ μπροστά της
απλώνονται πρασινογάλανα, κρυστάλλινα νερά. Στα δύο
άκρα της υπάρχουν βράχια, σμιλεμένα σαν από Τηνιακό
μαρμαρογλύπτη για κατακόρυφες βουτιές.

A slice of heaven on the island of Virgin Mary, it is located
8.5 km away from Chora, at the southeastern part of
Tinos. This exotic beach, untouched and serene as one
would expect from a true Eden, is covered with coarse sand
and dunes, while azure, crystalline waters spread ahead.
On both ends you will find rocks that look as if they were
chiseled by some local sculptor, for vertical dives.

ΚΑΛΥΒΙΑ
Αν ονειρεύεσαι μια παραλία με κρυστάλλινα αβαθή νερά,
σκιερά δέντρα, ομπρέλες, σεζλόνγκ και κεφάτη μουσική στο
παρακείμενο beach bar, τότε το λιμανάκι της Καρδιανής θα γίνει
ο προορισμός σου. Απέχει 13 χλμ. από τη Χώρα και γεωγραφικά
τοποθετείται ακριβώς δίπλα στην παραλία του Αγίου Πέτρου.

ΜΑΛΛΙ
Θαλασσινό στολίδι της Έξω Μεριάς, σε απόσταση 25 χλμ.
από την πόλη της Τήνου. Με βόρειο προσανατολισμό,
νερά σε πρασινωπές αποχρώσεις, βυθό από μάρμαρο και
θέα στην Άνδρο, αποτελεί ορμίσκο σκέτη απόλαυση. Στο
απομακρυσμένο Μαλλί οδηγεί χωματόδρομος που ξεκινά
μετά τα λατομεία στο Μαρλά.
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KALYVIA
If you’ re daydreaming of a shore with crystalline, shallow
waters, shade-giving trees, sun umbrellas, loungers and
funky beats at the nearby beach bar, then the cove of
Kardiani will become your favorite destination. It is 13 km
away from Chora, located right next to Agios Petros beach.

MALI
A sea jewel in Exo Meria, 25 km away from Tinos Town.
Located on the northern part of the island, with greenhued waters, a marble seabed and views to Andros, it is an
inlet made in heaven. Although remote, Mali is reachable
through a dirt road beginning after the quarries at Marlas
village.
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MYKONOS

Ζωντανός
θρύλος

ΜΥΚΟΝΟΣ

Living Legend

Η Μύκονος είναι το διασημότερο
νησί του Αιγαίου. Βρίσκεται
νοτιοανατολικά της Τήνου και
Ανατολικά της Σύρου, ενώ αποτελεί
ενιαίο νησιωτικό σύμπλεγμα μαζί
με τη Δήλο, τη Ρήνεια και μερικές
βραχονησίδες. Πρωτεύουσα του
νησιού είναι η Χώρα, στο δυτικό
τμήμα του.
Σύμφωνα με το μύθο, η Μύκονος
δημιουργήθηκε κατά τη Γιγαντομαχία,
όταν ο Ηρακλής εξόντωσε και έθαψε
τους Γίγαντες κάτω από τους
επιβλητικούς, βραχώδεις σχηματισμούς του νησιού. Το όνομα
«Μύκονος», άλλωστε, δηλώνει το
«σωρό λίθων» ή τον «πετρώδη τόπο».
Μια άλλη εκδοχή, θέλει να πήρε το
όνομά της από τον ήρωα Μύκονο,
γιο του βασιλιά της Δήλου Άνιου.
Mykonos is the most famous island in the
Aegean. It is located southeast of Tinos and
east of Syros, and is part of the same island
complex along with Delos, Rhenia and some
rock islands. The capital of the island is
Chora, in the western part of the island.
According to legend, Mykonos was created
during the Gigantomachy when Hercules
exterminated and buried the Giants under
the imposing, rocky formations of the island.
The name ‘Mykonos’ loosely translates as
the ‘pile of stones’. In a different version the
island is name after the hero Mykonos, son
of the king of Delos.

Fokos

Tourlos

Vathia
Lagada

Ftelia

Mykonos
Lia
Kalafatis
Ag. Ioannis

Ο απόλυτος ελληνικός προορισμός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Η Μύκονος παραμένει στο βάθρο της ως ο διασημότερος εκπρόσωπος
του ελληνικού τουρισμού και ταξιδεύει τα κάλλη των Κυκλάδων σε όλη την
υφήλιο.
The ultimate Greek destination needs no introduction; Mykonos remains
on its pedestal as the most famous representative of Greek tourism,
showcasing the beauty of Cyclades all over the world.

Kalo LIvadi
Elia

Ornos
Platis Gialos
Psarou
Super Paradise
Ag. Anna Paragka
Paradise
Paragka

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22890
• Local Tel. Code: (+30) 22890
• Έκταση: 105, 481 τ.χλμ.
• Area: 41sq. mi.
• Μήκος ακτογραμμής: 89χλμ.
• Coastline length: 55 mi.
• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα, Πειραιά
και Κυκλάδες, με τα Superferry & Superferry II
& τα ταχύπλοα Super Express, SuperRunner,
Super Speed & Super Cat.
• How to get there: Connection with Rafina,
Piraeus and Cyclades islands, with the Superferry
& Superferry II and the speedboats Super
Express, SuperRunner, Super Speed & Super Cat.
Photo: Maria Rampia, Shutterstock.
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Ο Άγιος Νικόλας της Καδένας.
Agios Nikolaos tis Kadenas church.

Το κτήριο του Δημαρχείου στον Γιαλό.
The Mykonian Town Hall building at Gialos.

ΓΙΑΛΟΣ

GIALOS

Απόλυτα γραφικός, ο Γιαλός ήταν εκείνο το
σημείο της Χώρας που πρώτο εντυπωσίαζε
τους επισκέπτες κατά την άφιξή τους στη
Μύκονο, ενώ σήμερα αποτελεί παραλιακό
meeting point, με μια θαλασσινή περαντζάδα κατά μήκος της οποίας εκτείνονται
εστιατόρια, café-bars και κοσμηματοπωλεία. Στην άκρη του βρίσκεται το χαρακτηριστικό κτήριο του Δημαρχείου και ο Άγιος
Νικόλας της Καδένας, από όπου αναχωρούν τα καραβάκια για τη Δήλο.

Absolutely picturesque, Gialos used to be
the first spot in Chora that impressed
every visitor upon their arrival in Mykonos.
Nowadays it is a coastal meeting point,
with a seafront promenade lined with
restaurants, café-bars and jewelry stores.
At the edge of Gialos stand the iconic
building of the Town Hall and the church
of Agios Nikolaos, the departure point for
boats heading to Delos.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΔΕΝΑΣ
Σύμφωνα με την παράδοση, το εκκλησάκι στην άκρη του Γιαλού οικοδομήθηκε
γύρω στο 1700 σε σημείο που εκείνη
την εποχή ήταν ξεχωριστή νησίδα
και ενωνόταν με τη στεριά μέσω μιας
τοξωτής γέφυρας με καδένες (αλυσίδες)
–εξ ου και το όνομα–. Σήμερα αποτελεί
σύμβολο του γραφικού παλιού λιμανιού
και σημείο συνάντησης για ντόπιους και
επισκέπτες.
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AGIOS NIKOLAOS
KADENAS
According to tradition, the small chapel at
the edge of Gialos was built circa 1700 in
a location which was an individual islet at
that time, connected to the land through
an arch bridge with chains (kadenas).
This Orthodox temple was rebuilt under
the auspices of the first Russian Consul
of Archipelago, and got its distinct blue
dome during the period of 1908 – 1912.
Today it is a symbol of the picturesque old
port as well as a meeting point for locals
and visitors.

95

Πανοραμική άποψη της Χώρας Μυκόνου.
Panoramic view of Mykonos Town.

ΧΩΡΑ
Η λευκή πολιτεία της Χώρας είναι δαιδαλώδης. Είναι ένας μαγικός
λαβύρινθος που δημιουργήθηκε με στόχο την προστασία των
κατοίκων από τις πειρατικές επιδρομές του 18ου αιώνα. Σήμερα, τα
περίφημα σοκάκια της, τα φρεσκοασβεστωμένα καλντερίμια της, τα
ολόλευκα κυβόσχημα σπιτάκια της και τα γραφικά εκκλησάκια της,
συνθέτουν έναν ονειρεμένο οικιστικό ιστό, που συγκαταλέγεται
στις ομορφότερες Χώρες των Κυκλάδων.

ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ
Το πιο διάσημο μυκονιάτικο σοκάκι συναγωνίζεται σε φήμη
τους μεγαλύτερους εμπορικούς δρόμους της Ελλάδας. Το
κοσμοπολίτικο καλντερίμι διασχίζει την καρδιά της Χώρας
Μυκόνου, συγκεντρώνοντας κοσμηματοπωλεία, ακριβές
μπουτίκ, επώνυμα καταστήματα, προσεγμένες βιτρίνες, τουριστικά μαγαζάκια, μπαράκια και ξενοδοχεία. Πάντα γεμάτο,
πάντα λαμπερό και πολυσύχναστο, το επονομαζόμενο «χρυσό τρίγωνο» είναι το Α και το Ω της Χώρας. Μετά το δειλινό,
όταν αναλαμβάνει η νυχτερινή διασκέδαση, κάθε ελεύθερο
εκατοστό εξαφανίζεται, με πλήθος κόσμου να γεμίζει την
κεφάτη περαντζάδα.
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CHORA
The white town of Chora is labyrinthine. It is a magical
maze, created in order to protect the residents of
Mykonos from the pirate raids during the 18th century.
Today, its famous passages, white washed cobbled streets,
bone-white cube-shaped houses and picture-perfect
chapels create a magnificent conglomerate, which is
included among the most beautiful Choras (island capitals)
of Cyclades.

MATOGIANNI
The most prestigious Mykonian walkway is as famous as
the greatest shopping streets in Greece. This cosmopolitan
cobbled street runs through the heart of Chora in Mykonos,
with a wide collection of jewelry stores, high-end boutiques
and brands, elegant window displays, souvenir shops,
speakeasies and hotels. Always bustling, always glamorous and
crowded, the so called “golden triangle” is the quintessence of
Chora. When the sun goes down and the nightlife vibes take
the lead, every single square inch of free space disappears, as
throngs of people fill this vibrant promenade.
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ΜΥΛΟΙ

MILLS

Υψώνονται στον λόφο ανάμεσα στο Νιοχώρι και τον κόλπο της Αλευκάντρας,
προσανατολισμένοι προς την απέραντη
αγκαλιά του πελάγους. Οι παραδοσιακοί
ανεμόμυλοι της Μυκόνου είναι ένα ακόμη σήμα κατατεθέν του υπέρλαμπρου
νησιού και μνημείο πολιτισμού του Αιγαίου, με αποστολή τους να ταξιδεύουν
τα κάλλη της πατρίδας μας σε όλη την
υφήλιο μέσα από εκατομμύρια φωτογραφίες των ακούραστων, ενθουσιασμένων
επισκεπτών.

Towering upon the hill between Niohori
and Alefkantra bay, they overlook
the vast embrace of the sea. The
traditional windmills of Mykonos are
another landmark of this glorious
island and a cultural monument of the
Aegean, destined to show the beauties
of Greece all around the world through
millions of photographs taken by the
tireless, enthusiastic visitors.
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Η πολύχρωμη Μικρή Βενετία.
The colorful Little Venice.
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ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

LITTLE VENICE

Την εικόνα της δεν την ξεχνάς. Όσα
χρόνια και αν περάσουν, πάντα θα
θυμάσαι εκείνη τη θαλασσινή γειτονιά
με τα πολύχρωμα καπετανόσπιτα, τα
κόκκινα και τα μπλε μπουντιά… Πάντα
θα μνημονεύεις εκείνα τα σπίτια στην
αγκαλιά της Σκάρπας, που χτίστηκαν
κυριολεκτικά μέσα στο νερό από τους
πλούσιους καραβοκύρηδες και εμπόρους του 18ου αιώνα. Τα αναπαλαιωμένα, πλέον, αρχοντικά της Μικρής
Βενετίας στεγάζουν ξενοδοχεία, βίλες,
εστιατόρια και cocktail bars με «βλέμμα» στραμμένο στους Μύλους και το
φημισμένο πορφυρό ηλιοβασίλεμα,
προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία
ζωής στη Μύκονο.

It is impossible to forget this sight…
No matter how many years will
go by, you will always remember
that seafront neighborhood with
the colorful mansions, the red and
blue balconies… You will always
recall those houses in the embrace
of Skarpa, built almost literally into
the water by wealthy sea captains
and merchants of the 18th century.
Νow restored, the manor houses of
Little Venice have become hotels,
villas, restaurants and cocktail bars
“wink” at Mili and the fabled purplehued sunset, offering a unique life
experience in Mykonos.

Στενοσόκακο στη Μικρή Βενετία.
Narrow alley at Little Venice.
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The Corner
jewelry Market
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ΠΑΡΑΠΟΡΤΙΑΝΗ

PARAPORTIANI

Η Παραπορτιανή δεν είναι μία ακόμη
εκκλησία. Είναι δημιουργία ανώνυμων
Μυκονιατών μαστόρων που αναδεικνύει το
μεγαλείο της κυκλαδίτικης πλαστικότητας
και της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Είναι ένας
από τους πιο φωτογενείς και πολυφωτογραφημένους ναούς της Ελλάδας, που
πήρε το όνομά του από το παραπόρτι, τη
μικρή είσοδο στο Κάστρο. Το πολύπλοκο
ολόλευκο οικοδόμημα στέκει στο δυτικό
τμήμα του Κάστρου από τον 16ο-17ο αιώνα
και ουσιαστικά απαρτίζεται από πέντε ναούς, χτισμένους σε δύο επίπεδα. Ακριβώς
πίσω από την Παραπορτιανή βρίσκεται και
το εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας, όπου
είναι θαμμένος ο τελευταίος Έλληνας
πειρατής, Μανόλης Μερμελέχας.

Paraportiani is not just another church.
It is the masterpiece of anonymous
Mykonian artisans, showcasing the
splendor of Cycladic plasticity and
folk architecture. It is one of the
most photogenic and photographed
Orthodox temples in Greece, named
after paraporti, the small entry gate to
the Kastro. This elaborate chalk-white
edifice stands on the western part of
Kastro since the 16th-17th century and
is essentially comprised of five temples,
built on two levels. At the back side of
Paraportiani stands the chapel of Agia
Sotira, where the last Greek pirate,
Manolis Mermelehas, lied buried.

27, Kouzi Georgouli Str., Mykonos Town
Tel.: +30 22890 24976
Shop online: www.stathisjewels.com
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Επίκληση
στον μύθο

Invocation of the Myth
Η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης “The Palace at 4 a.m.”
αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία που εκτείνονται σε διαφορετικές
χιλιετίες, πολιτισμούς και ηπείρους.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ

The group exhibition of contemporary art “The Palace at 4 a.m.”
showcases commonalities spanning different millennia, cultures
and continents.

Με την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης The Palace at
4 a.m., ο Οργανισμός ΝΕΟΝ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων συνεχίζουν τη συνεργασία τους για το καλοκαίρι
2019. Η έκθεση πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό
Μουσείου Μυκόνου και εμπνέεται από τις συλλογές του
μουσείου. Το ξυλόγλυπτο έργο του διάσημου καλλιτέχνη
Alberto Giacometti, “The Palace at 4 a.m.” (1932),το οποίο
απεικονίζει μια κυρίαρχη τοτεμική οντότητα κάτω από
την οποία ξεδιπλώνονται οι φιγούρες μιας γυναίκας, ενός
πουλιού και μιας σπονδυλικής στήλης, ήταν η έμπνευση
για τη συνύπαρξη 32 παγκόσμιων έργων, 13 σύγχρονων
καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με τα αρχαία εκθέματα,
οι μύθοι των οποίων στοιχειώνουν τον χώρο εδώ και δυο
χιλιετίες. Σύμφωνα με την Iwona Blazwich, Διευθύντρια της
Whitechapel Gallery του Λονδίνου και συνεπιμελήτρια της
έκθεσης μαζί με την Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του
ΝΕΟΝ, το οποίο συμπράττει για άλλη μια φορά με την ΕΦΑ
Κυκλάδων, η συνύπαρξη αρχαίων και σύγχρονων έργων
αποκαλύπτει κοινές ευαισθησίες, φόβους και επιθυμίες.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως 31/10/19.
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, Χώρα
Πληροφορίες: neon.org.gr

ΝΕΟΝ Organization and the Ephorate of Antiquities of
Cyclades continue their collaboration for the summer of 2019
with the group exhibition of contemporary art “The Palace
at 4 a.m.”. The exhibition is inspired by the collections of the
Archaeological Museum of Mykonos, in which it is hosted. The
wooden sculpture by the famous artist Alberto Giacometti,
“The Palace at 4 a.m.” (1932), depicting a dominant totem
entity under which the figures of a woman, a bird and a
spinal column unravel, was the main inspiration for the co-existence of 32 international works by 13 contemporary artists
from all over the world with the ancient findings on display,
the myths of which haunt this place for over 2000 years.
According to Iwona Blazwich, Director of Whitechapel Gallery
in London and co-curator of the exhibition together with Elina
Kountouri, Director of ΝΕΟΝ, that once again cooperates
with the EoA of Cyclades, the coexistence of ancient and
modern artefacts is revealing of shared sensitivities, fears and
desires.
The exhibition will last until 31/10/19.
Archaeological Museum of Mykonos, Chora
For more information: neon.org.gr

SUPERFERRY

Cyclades & Crete

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

ANDROS TINOS MYKONOS PAROS SANTORINI HERAKLION
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ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΕΣ
ΣΤΗ ΔΗΛΟ
IRON HUMANS IN DELOS
Ο Antony Gormley αποκαθιστά την ανθρώπινη παρουσία στο
νησί του φωτός.

Antony Gormley restores the human presence on the
Island of Light.

Στη Δήλο, όπου φυγαδεύτηκε η αγαπημένη του Δία, Λητώ, για
να γλιτώσει την οργή της Ήρας, ήρθαν να μετοικίσουν έπειτα
από χιλιάδες χρόνια εγκατάλειψης, οι 29 σιδερένιες γλυπτές
ανθρωπόμορφες δημιουργίες του διάσημου καλλιτέχνη
Antony Gormley, στο πλαίσιο της εγκατάστασης “SIGHT”.
Τα έργα ζωντανεύουν τα γεωλογικά και αρχαιολογικά
χαρακτηριστικά της Δήλου, ενώ ο Gormley μετασχηματίζει
τα παραδοσιακά αγάλματα και τα τοτέμ του αρχαίου κόσμου
σε χώρους ενσυναίσθησης και προβολής της φαντασίας.
Γι’ αυτόν, το σίδερο αποτελεί τον πυρήνα του πλανήτη μας
και ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο μας επιτρέπει να
δεσμεύουμε οξυγόνο, χάρη στο οποίο αναπνέουμε και ζούμε.
Για τον Gormley είναι το κατεξοχήν συμπυκνωμένο γήινο
σημάδι, το οποίο με την οξείδωση μετασχηματίζεται, όπως
μετασχηματίζεται και ο ίδιος ο άνθρωπος. Ανάμεσα στις
σιδερένιες μορφές και στην αρχαία μυσταγωγία που αποπνέει
το ιερό νησί της αρχαιότητας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία
να ζήσει μια ανεπανάληπτη βιωματική εμπειρία που θα εγείρει
άγνωστες πτυχές του εαυτού του.

After thousands of years of abandonment, Delos, the place
where Zeus’ lover, Leto, had found sanctuary from the
wrath of Hera, becomes a “colony” for 29 iron sculptured
human-form creations of the famous artist Antony Gormley,
as part of the “SIGHT” installation. The artifacts breathe life
into the geological and archaeological features of Delos, while
Gormley transforms the traditional statues and the totems of
antiquity into spaces of empathy and projection of fantasy.
To him, iron is the core of our planet as well as a powerful
magnetic field, which enables us to take in oxygen, thanks
to which we are alive and breathing. For Gormley, it is the
quintessential condensed human sign, transforming through
oxidation, like as humans transform through time. Among
the iron figures and the ritual energy this sacred island of the
antiquity exudes, visitors will have the opportunity to live an
unparalleled experience that will awaken unknown aspects of
themselves.
Opening hours: Daily 08:00 - 20:00
(Yet, it is subject to change).

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 - 20:00
(ωστόσο, το ωράριο υπόκειται σε αλλαγές).
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ΔΗΛΟΣ
Η χρυσή πόλη με τους κίονες, τα
ψηφιδωτά, τα αγάλματα, τις παλαίστρες,
το αρχαίο θέατρο και τις αλλοτινές
πλούσιες συνοικίες είδε ξανά το φως το
1873, μετά τις ανασκαφές της Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Το
1990 η Δήλος ανακηρύχθηκε μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
από την UNESCO. Σήμερα, στον
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου θα δεις
Στοές, Αγορές, ιερά και ναούς όπως,
του Απόλλωνα, της Αρτέμιδος, της
Λητούς, των Αθηναίων κλπ. Επίσης, θα
θαυμάσεις τη λεωφόρο των Λεόντων και
τη Συνοικία του Θεάτρου με το αρχαίο
θέατρο του 3ου π.Χ. αιώνα. Στη Δήλο θα
φτάσεις με τα τουριστικά πλοιάρια που
αναχωρούν καθημερινά στις 09:00, στις
10:00, στις 11:00 και στις 17: 00 από το
λιμανάκι του Γιαλού, δίπλα στο εκκλησάκι
του Αγίου Νικολάου.
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DELOS
The sacred island of the ancient times
is located 6 n.m. southwest of Mykonos.
The golden city with the columns, the
mosaics, the statues, the palaestrae,
the ancient theatre and the bygone
wealthy districts came to light again
in 1873, after the excavations of the
French Archaeological School of Athens.
In 1990 Delos was declared a monument
of global cultural heritage by UNESCO.
Today, in the archaeological site of Delos
one will see Arcades, Markets, worship
centers and temples as that of Apollo,
of Artemis, of Leto, of the Athenians etc.
You will also see the avenue of Lions
and the Theatre district with the ancient
theatre from the 3rd century BC. You can
access Delos by tourist boats that depart
daily at 09:00, at 10:00, at 11:00 and at
17:00 from the port of Gialos, next to the
church of Agios Nikolaos.
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ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ

PLATIS GIALOS

Σε απόσταση 5χλμ. νότια της Χώρας
εντοπίζεται γεωγραφικά μια πλατιά –εξ
ου και το όνομα– μυκονιάτικη ακτή με
αθλητικό προφίλ, αλλά και οικογενειακό
χαρακτήρα. Είναι απόλυτα οργανωμένη με
ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ κατά μήκος
της εκτείνονται ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Από τις πιο πολυσύχναστες στο νησί,
προσελκύει κυρίως οικογένειες, τουρίστες
και fans των water sports. Από τον Πλατύ
Γιαλό αναχωρούν και τα καραβάκια για τις
παραλίες Super Paradise, Paradise, Αγράρι,
Παράγκα και Ελιά.

This wide –platis in Greek, hence the
name– Mykonian shore, both family
friendly and popular with sports
enthusiasts, is located 5 km south of
Chora. It is fully organized with sun
umbrellas and sunbeds, and lined with
hotels and restaurants. As one of the
most crowded beaches of the island, it
attracts mainly families, tourists and
fans of water sports. Boats depart on
a daily basis from Platis Gialos, heading
to Super Paradise, Paradise, Agrari,
Paraga and Elia beaches.
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Το Tropicana beach club στην παραλία Paradise.
Tropicana beach club at Paradise beach.

PARADISE

PARADISE

Το όνομα τα λέει όλα∙ ένας αληθινός
παράδεισος με μια τεράστια
αμμοσκέπαστη ακτή, πλούσιο βυθό,
κλίμα τροπικό και ένα beach bar –
συνώνυμο της all day διασκέδασης,
γνωστό για τα περίφημα parties και
τα δυνατά ντεσιμπέλ. Η παραλία είναι
οργανωμένη με ομπρέλες, ξαπλώστρες
και ντουζιέρες, ενώ εδώ θα βρεις
επίσης, ενοικιαζόμενα δωμάτια, beach
bars και μίνι μάρκετ. Στο Paradise
(ή Καλαμοπόδι) μπορείς να φτάσεις
οδικώς σε 15’ από τη Χώρα ή από
θαλάσσης με καραβάκι από τον Ορνό ή
τον Πλατύ Γιαλό.

A name that speaks for itself; a real
paradise with a vast sand-covered
shore, underwater beauty, tropical
vibes and a beach bar-synonym of
all-day fun, famous for its legendary
music-blasting parties. The beach is
organized with sun umbrellas, sunbeds
and showers, while you will also f ind
rental rooms, beach bars and mini
markets. You can reach Paradise (or
Kalamopodi) by car in 15’ from Chora
or by sea with a boat from Ornos or
Platis Gialos.

ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ
Κατέχει ξεχωριστή θέση στη λίστα των
επιλογών των οικογενειών, αλλά και της
εγχώριας ελίτ. Το αμμουδερό ακρογιάλι
είναι οργανωμένο με ξαπλώστρες και
ομπρέλες, ενώ εδώ υπάρχουν και beach
bars, εστιατόρια και σχολή θαλάσσιων
sports. Το Καλό Λιβάδι απέχει 11χλμ.
από τη Χώρα Μυκόνου.
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Η παραλία Καλό Λιβάδι.
Kalo Livadi beach.

kalo livadi
It holds a special place on families’
option list, as well as on that of
Greek celebrities. This sandy shore
is organized with sunbeds and sun
umbrellas, while there are also beach
bars, restaurants and a water sports
school. Kalo Livadi is 11 km away from
Chora of Mykonos.
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Kalua Beach Bar, hot προορισμός!
Kalua Beach Bar, hot destination!

Το SantAnna beach club στην Παράγκα.
SantAnna beach club at Paraga beach.

ΠΑΡΑΓΚΑ

PARAGA

Η παραλία έχει περάσει σε νέα εποχή χάρη στα κορυφαία
beach clubs της, που επιφυλάσσουν μια ασύγκριτη εμπειρία
διασκέδασης και φαγητού στους επισκέπτες. Η ημερήσια
ατζέντα της Παράγκας περιλαμβάνει κολύμπι στα καταγάλανα
νερά, βόλτες πάνω στη ζαχαρένια αμμουδιά και χάζι ως τη Δήλο.
Απέχει 5χλμ. από τη Χώρα, ενώ είναι προσβάσιμη και με καΐκι
από τον Πλατύ Γιαλό.

This beach has reached a new level thanks to its
top-notch beach clubs that have an incomparable
experience of leisure and f ine f lavors in store for their
visitors. A visitor’s daily agenda in Paraga includes
swimming in the bright blue waters, walks on the sugarwhite shore and gazing to Delos. Paraga is 5 km away
from Chora, and can also be reached by boat from
Platis Gialos.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΓΚΑ
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Δίπλα στην Παράγκα, διαγράφει τη δική της πορεία στα
παραλιακά «δρώμενα», έχοντας στη «φαρέτρα» της μια
ειδυλλιακή ακτή και υψηλού επιπέδου beach-bar restaurants.
Απέχει 5χλμ. από τη Χώρα Μυκόνου.

AGIA ANNA paraga

ΠΑΝΟΡΜΟΣ

PANORMOS

Στα βορεινά της Μυκόνου, μια τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους έχει γίνει προορισμός όλων, όσοι λατρεύουν τους
βοριάδες, το windsurfing και τις high-end υπηρεσίες – στον
Πάνορμο λειτουργεί beach bar-restaurant – όαση με casual chic
χαρακτήρα.

On the north side of Mykonos, a location of exceptional
natural beauty has become a destination of those who
love northers, windsurf ing and high-end services —
Panormos beach is also home to a magnif icent casualchic beach bar-restaurant.

Next to Paraga, it writes its own history in beachfront
happenings, boasting an idyllic shore and upscale beachbar restaurants. It is 5 km away from Chora of Mykonos.
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Αεροφωτογραφία του Super Paradise.
Aerial photo of Super Paradise beach.

SUPER PARADISE

SUPER PARADISE

Ένα τόσο εξωτικό «κάδρο» με αμμουδιά
σαν χρυσό, γαλαζοπράσινη κρυστάλλινη
θάλασσα και εύρος παροχών (ομπρέλες,
ξαπλώστρες, πρότυπο beach service),
δεν θα μπορούσε παρά να είναι παραλία
– προορισμός στη Μύκονο. Το ομώνυμο
beach club ταξίδεψε τη φήμη της ακτής –
όνειρο σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της
γης, προσελκύοντας σε αυτόν τον τροπικό
παράδεισο της Μυκόνου επισκέπτες από
όλο τον κόσμο, οι οποίοι απολαμβάνουν
ολοήμερα beach parties, ευφάνταστα
cocktails και χορό μέχρι να δύσει ο ήλιος.
Το Super Paradise (ή Πλιντρί) απέχει 7χλμ.
από τη Χώρα Μυκόνου.

Such an exotic “painting” with
sand of gold, teal crystalline sea
and a wide range of amenities
(sun umbrellas, loungers, exquisite
service), can only be a dream
destination in Mykonos. Thanks to
the beach club of the same name,
the fame of this dream coast has
traveled far and wide, attracting
visitors from every part of the globe,
who indulge in all-day beach parties,
fancy cocktails and dancing till dusk.
Super Paradise (or Plintri) is 7 km
away from Chora of Mykonos.

ΨΑΡΟΥ
Παραλιακό meeting point για jetsetters
και VIPs, στον δρόμο για Πλατύ Γιαλό. Το
άτυπο ραντεβού των celebrities δίνεται
στον ειδυλλιακό κόλπο με τη ζαχαρένια
άμμο, τα τιρκουάζ νερά και τα πολυτελή
κότερα. Το υψηλού επιπέδου beach service
στο παγκοσμίου φήμης beach restaurant
της παραλίας είναι ανάλογο του υψηλού
οικονομικοκοινωνικού status των θαμώνων
της. Η Ψαρού βρίσκεται 4,5χλμ. νότια της
Χώρας Μυκόνου.
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psarou
A coastal meeting point of
jetsetters and VIPs, on the way to
Platis Gialos. Greek and foreign
celebrities make their appearances
at this idyllic bay with the sugarlike sand, the turquoise waters
and the luxury yachts. The highquality beach service at the world
famous restaurant of the beach is
proportional to the socioeconomic
status of its clientele. Psarou is
located 4.5 km south of Chora.

Η κοσμοπολίτικη Ψαρού.
The cosmopolitan Psarou beach.
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Τιρκουάζ νερά στον Καλαφάτη.
Turquoise waters at Kalafatis beach.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Αθλητικό «στέκι» στα νοτιοανατολικά της
Μυκόνου, σε απόσταση 13χλμ. από τη
Χώρα. Πάνω από τον μεγάλο κόλπο με τα
κρυστάλλινα νερά φυσούν βόρειοι άνεμοι,
που δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες
για windsurfing, jet ski και tubes. Όσο για
οργάνωση; Στον Καλαφάτη υπάρχουν
ομπρέλες, ξαπλώστρες, ταβέρνες,
εστιατόρια, σχολή windsurfing και σχολή
θαλάσσιων σπορ.

ΟΡΝΟΣ

118

Αναπαυτικά sunbeds στην παραλία του Ορνού.
Comfortable sunbeds at Ornos beach.

Έχει κυριολεκτικά τα πάντα,
ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς.
Στην πλήρως οργανωμένη πλαζ του
Ορνού θα βρεις Wi-Fi, εστιατόρια,
ταβέρνες, café-bars, ενοικιαζόμενα
δωμάτια, ξενοδοχεία και, φυσικά,
ομπρέλες και ξαπλώστρες. Στον υπήνεμο
κόλπο αράζουν πολλά κότερα και
ιστιοπλοϊκά, ενώ από εδώ ξεκινούν και τα
καραβάκια για Super Paradise, Paradise,
Αγράρι και Ελιά. Βρίσκεται πολύ κοντά
στη Χώρα, μόλις 5’ μακριά.

KALAFATIS
A staple for sports enthusiasts at the
southeastern side of Mykonos, 13 km
away from Chora. Northers blowing over
the wide bay with the crystalline waters
create ideal conditions for windsurfing,
jet skiing and tube rides. As far as
facilities are concerned, Kalafatis beach
has sun umbrellas, loungers, taverns,
restaurants, a windsurfing school and a
water sports club.

ORNOS
It has literally everything, satisfying
even the most demanding visitors. In
the fully organized beach of Ornos you
will find Wi-Fi, restaurants, taverns,
café-bars, rental rooms, hotels and,
of course, sun umbrellas and sunbeds.
Many yachts and sailboats moor at
this leeward bay, which is also the
departure point of boats going to
Super Paradise, Paradise, Agrari and
Elia. You can reach Ornos from Chora
within 5 minutes.
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Ιππασία στην παραλία του Φωκού.
Horse riding at Fokos beach.

ΦΩΚΟΣ

FOKOS

Ένας τελευταίος μυκονιάτικος παράδεισος, μακριά από την
πολυκοσμία και την οχλοβοή, σε απόσταση περίπου 13χλμ.
από τη Χώρα. Η απομακρυσμένη τοποθεσία στον βορρά της
Μυκόνου και το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της περιοχής δίνουν την
αίσθηση πως η παραλία του Φωκού έχει έναν αέρα ιδιωτικότητας.
Με φόντο το άγριο τοπίο, θα απολαύσεις αναζωογονητικές
βουτιές σε κρυστάλλινα νερά, ηλιοθεραπεία σε ένα απόλυτα ζεν
περιβάλλον και εκπληκτικό φαγητό στην ταβέρνα Φωκός.

One last slice of heaven in Mykonos, away from the bustle
and the throngs of tourists, in a 13 km distance from Chora.
This remote location on the north side of the island, and the
outstanding natural beauty of the area give to Fokos beach an
air of privacy. With the wild landscape as a background, enjoy
refreshing dips in crystalline waters, sunbathing in an absolutely
zen environment and savoring wonderful dishes at Fokos tavern.

ΛΙΑ
Ζεν ατμόσφαιρα, θάλασσα – σμαράγδι και αμμουδιά που
λαμπυρίζει. Το τρίπτυχο που ανέδειξε τη Λια σε μια από τις
top επιλογές της νότιας ακτογραμμής (13χλμ. από τη Χώρα).
Αν σε αυτό προσθέσεις και το lounge beach bar της παραλίας,
τότε θα έχεις ένα ολοκληρωμένο πακέτο απολαύσεων εκεί
που σκάει το κύμα. Δίπλα βρίσκονται οι ερημικές παραλίες
Τσάγκαρη και Πάνω-Κάτω Τηγάνι, προσβάσιμες μόνο από
όσους διαθέτουν 4x4.

ΦΤΕΛΙΑ
Παράδεισος των surfers, 9χλμ. βόρεια της Χώρας, με αέρηδες,
ψηλά κύματα, πράσινη θάλασσα και χρυσή άμμο. Απόλυτος
πρωταγωνιστής εδώ είναι το windsurfing.
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LIA
Zen atmosphere, emerald sea and shimmering sand; this is the
triptych that gave prominence to Lia as one of the top choices
of the southern coastline (13 km away from Chora). If you add
the lounge beach bar to these, then you will have an all-inclusive
package of leisure right where the waves meet the shore. Lia is
located next to the secluded beaches of Tsagari and Pano-Kato
Tigani, which are approachable only by 4x4 vehicles.

FTELIA
A surfers’ paradise, 9 km north of Chora, with winds, high
waves, green sea and golden sand. Windsurfing is the ultimate
protagonist here.
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Σε τροχιά
γεύσης
Tastes into orbit

Pasta Fresca Barkia

ΤΟ χρΟνΙκΟ ΤΗς επιτυχιας

The ChroniCle oF a SuCCeSS STory

Αν η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους που την έζησαν,
τότε ο Ανάργυρος Γρυπάρης έγραψε ιστορία στη γαστρονομία
της Μυκόνου, ιδρύοντας το 1978 στην Μπαρκιά το πρωτοπόρο
για την εποχή του Pasta Fresca Barkia.

Η γαστρονομική πυξίδα του καλοκαιριού δείχνει
τη Μύκονο και τα καλύτερα τραπέζια της.

If history is written by the people who lived it, then Anargiros Griparis did just that by opening the restaurant Pasta Fresca Barkia
in Mykonos in 1978.

The gastronomy compass of summer points Mykonos
and its best dining venues.
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Το ιταλικό εστιατόριο που πρώτο εισήγαγε στο νησί
την παραγωγή φρέσκων χειροποίητων ζυμαρικών με
ταυτόχρονη επίδειξη σε κοινή θέα ήταν η κατάληξη
μιας προδιαγεγραμμένης πορείας προς την επιτυχία.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός ακόμη τότε Ανάργυρος
Γρυπάρης εισέπραττε μαγειρικά ερεθίσματα από τη
μητέρα του. Η ξακουστή για τη μαγειρική της δεινότητα
και «ερωτευμένη» με τις γεύσεις της Ανατολής Φρασκώ
Γρυπάρη πειραματιζόταν μαγειρικά, έχοντας στην κατοχή
της μια από τις σπανιότερες συλλογές βιβλίων μαγειρικής. Ο
πολύτιμος θησαυρός των βιβλίων της, οι γνώσεις της και η
βαθιά πείρα της πέρασαν στον Ανάργυρο. Ο ίδιος, με αγάπη
για την κουζίνα της Ιταλίας, το 1978 άνοιξε στην περιοχή
της Μπαρκιάς το Pasta Fresca Barkia, συστήνοντας σε
ντόπιους και επισκέπτες την ιταλική γαστρονομία με τον πιο
πρωτότυπο τρόπο∙ την παραγωγή φρέσκων χειροποίητων
ζυμαρικών με ταυτόχρονη επίδειξη σε κοινή θέα! Εν έτει
2018, τα ηνία της επιχείρησης έχει αναλάβει η νέα γενιά,
γαλουχημένη με την ίδια φιλοσοφία και το σεβασμό για την
αυθεντική ιταλική κουζίνα. Το Pasta Fresca Barkia συνεχίζει
να γράφει ιστορία ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της
Μυκόνου, με μια πληθωρική κάρτα που περιλαμβάνει πιάτα
ζυμαρικών, όπως τορτσελάτσι καβούρι ή ραβιόλι με μαύρη
τρούφα, αυθεντικές ιταλικές πίτσες με λεπτή ζύμη, κλασικές
ιταλικές λιχουδιές, πιάτα κρεατικών και εξαιρετικά ιταλικά
γλυκά, για γαστρονομικές απολαύσεις υψηλού επιπέδου.
Κουζή Γεωργούλη 15, Μπαρκιά- Χώρα
Τηλ.: 22890 22563
www.pastafrescabarkia.com

The Italian restaurant, which first introduced the live demonstration of fresh handmade pasta making, was the endgame
of a meticulous way to success. It all started very early, when
Anargiros Griparis was still a young man, influenced by his
mother’s cooking flair. Famous for her culinary abilities and
a true ambassador of eastern flavors, Frasko Gripari, after
many years of culinary wanderings, returned to her hometown
of Mykonos more creative than ever, determined to gather
one of the richest collections of cooking books. Not only did
her dream come true, but her treasured book collection, her
knowledge, her culinary quests and deep experience were all
passed down to the next generation and, specifically, her son,
Anargiros. Then everything fell into place. Leaving behind a
career as an engineer on cruise ships and countless trips to
Italy, but always keeping his love for the neighboring country
and its cuisine, Anargiros took the risk and dived into the field
of dining. In 1978, Pasta Fresca Barkia opened its doors in the
area of Barkia, making Italian cuisine accessible to visitors
and locals in the most original way; by demonstrating the
production of fresh handmade pasta in open view!
15, Kouzi Georgouli Str., Barkia, Mykonos Town
Tel.: +30 22890 22563
www.pastafrescabarkia.com
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Ιταλική
πρωτοπορία
Italian novelty
Το Aglio e Olio φέρνει στο γαστρονομικό προσκήνιο την
ιταλική κουζίνα, παρουσιάζοντας την πιο comfort μοντέρνα
εκδοχή της.

Aglio e Olio restaurant brings the Italian cuisine to the
gastronomical spotlight, showing its most comfort and
modern version.
Krama

KRAMA

I FRATI

Αυθεντική ελληνική κουζίνα από τον βραβευμένο με
αστέρι Michelin chef Ιωάννη Παρίκο. Η αρχαία ελληνική
λέξη Krama ταιριάζει ιδανικά με τη φιλοσοφία του Krama
για τη μαγειρική: ένας εξαιρετικός συνδυασμός υλικών που
χαρακτηρίζονται από αρμονία και ισορροπία. Δεν είναι
σύμπτωση ότι το κράμα και το κρασί έχουν την ίδια ρίζα: ο
«κεκραμένος οίνος» (κρασί αναμεμειγμένο με νερό) ήταν
το τέλειο συνοδευτικό για κάθε γεύμα, καθώς η μείξη με
το νερό διατηρούσε το κέφι και εγγυόταν την πνευματική
διαύγεια. Τα πιο φρέσκα συστατικά συνδυάζονται με
απρόσμενους τρόπους, οδηγώντας σε δημιουργικά πιάτα
που ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.
Η κουζίνα του Krama αποτίνει φόρο τιμής στης κυκλαδίτικη και ελληνική μαγειρική παράδοση, χρησιμοποιώντας
τοπικές πρώτες ύλες.
Τηλ.: 22890 28788
www.kramamykonos.com

Μια ιταλική γωνιά στη Μύκονο! Ένας ευχάριστος χώρος
για όλες τις ώρες της ημέρας, από έναν γρήγορο
espresso και πλούσια πρωινά το πρωί, έως ένα brunch
και aperitivo το απόγευμα και ένα χαλαρό ποτό το
βράδυ. Το μενού περιλαμβάνει τις πιο αυθεντικές
ιταλικές συνταγές, που ανανεώνονται συχνά, ώστε η
εμπειρία στο I Frati να εκπλήσσει πάντοτε ευχάριστα
τον ουρανίσκο μας. Φρεσκότατα υλικά από τις Κυκλάδες
και αυθεντικά ιταλικά προϊόντα κάνουν την εμπειρία
ακόμα πιο γευστική! Το I Fratti διαθέτει και κατάστημα
delicatessen με προϊόντα από την Ελλάδα, την Ιταλία και
τη Γαλλία, καθώς και ζαχαροπλαστείο με χειροποίητα
γλυκά και τούρτες, για τα πιο γευστικά δώρα!
Άνω Μύλος, Χώρα
Τηλ.: 22890 26524
www.fratimykonos.com

KRAMA

I FRATI

Authentic Greek cuisine by Michelin awarded chef Ioannis
Parikos. The ancient Greek word Krama perfectly matches
the restaurant’s conception of what great cooking is about:
an excellent combination of ingredients that is characterized
by harmony and balance. It is no coincidence that krama and
krasi (wine) have the same root: “kekramenos oenos” (wine
mixed with water) was the ideal accompaniment for every
meal, as the mixing with water kept the good mood and
ensured clarity of mind. The freshest ingredients are combined
in unexpected ways, leading to creative dishes that delight
even the most discerning palates. Krama’s cuisine pays tribute
to the Cycladic and Greek culinary tradition, using locally
sourced seasonal materials.
Tel.: +30 22890 28788
www.kramamykonos.com
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I Frati

An Italian corner in Mykonos! A friendly venue for every
hour of the day; from a quick espresso and hearty
breakfasts in the morning, to a brunch and aperitivo in
the afternoon to a laid-back drink at night. The menu
includes the most authentic Italian recipes, which are
often renewed, so that our visits to I Frati can always
pleasantly surprise our palate. The combination of fresh
ingredients from Cyclades and original Italian products
makes this experience even tastier! I Fratti also has a deli
store with products from Greece, Italy and France, as well
as a pastry shop with handmade desserts and cakes for
the most delicious treats!
Ano Mylos, Chora
Tel.: +30 22890 26524
www.fratimykonos.com

Το Aglio e Olio υποδέχεται το καλοκαίρι, συνεχίζοντας
την παράδοση στις high quality ιταλικές δημιουργικές
γεύσεις και προσφέροντας ένα μοντέρνο μεσογειακό
μενού. Ένας ατμοσφαιρικός cozy χώρος στη Λάκκα
γίνεται πεδίο συνάντησης της ιταλικής κουζίνας και των
μεσογειακών γεύσεων, με αποτέλεσμα μια ιδιαίτερη
κάρτα με επιτυχημένους συνδυασμούς ποιοτικών πρώτων
υλών. Τα ευφάνταστα πιάτα του chef «απαιτούν» τη
συνοδεία εκλεκτών κρασιών από μια άκρως ενημερωμένη
wine list, η οποία περιλαμβάνει ετικέτες από τον
ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, ή all time classic cocktails. Για ποιοτικό ιταλικό φαγητό και ποτό στη Μύκονο,
προορισμός σου είναι το Aglio e Olio.
Ο χώρος διατίθεται και για εταιρικές εκδηλώσεις.
Λάκκα, Χώρα Μυκόνου
Τηλ.: 22890 27927
www.aglioeoliomykonos.gr

Aglio e Olio welcomes summer, keeping with the tradition of
high quality Italian creative flavors and offering a modern
Mediterranean menu. An ambient, cozy venue in Lakka
becomes the meeting point of the Italian cuisine and
Mediterranean flavors, resulting in a whimsical card with
successful combinations of quality ingredients. The inspired
signature dishes of the chef “demand” the company of
fine wines from afully up-to-date list, including labels
from Greek and international vineyards, or all time classic
cocktails. Aglio e Olio is your destination for quality Italian
dining and drinking in Mykonos.
The venue is also available for corporate events.
Lakka, Mykonos Town
Tel.: +30 22890 27927
www.aglioeoliomykonos.gr
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CASA DOLCE

Το δίδυμο της
επιτυχίας
The Duo of Success
Η αγαπημένη gelateria της Μυκόνου διαγράφει πορεία σε
γλυκά μονοπάτια, πάντα με οδηγό το επιτυχημένο ντουέτο
Κουκιάσας – Τσακιρίδη.
The favorite gelateria of Mykonos charts its own sweet
paths, always guided by the succesful duo of Koukiasas –
Tsakiridi.

Roca Cookery

Roca Cookery
Το Roca Cookery με την καταπληκτική θέα στη Χώρα της
Μυκόνου και το απλό ελληνικό art de la table θα σας φέρει
αναμνήσεις από παλιές καλές ταβέρνες με παρεΐστικη
διάθεση και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Η κουζίνα, καθαρά
ελληνική, περιλαμβάνει απλές καλοφτιαγμένες σπεσιαλιτέ,
σερβιρισμένες με ιδιαίτερο τρόπο, όπως γαριδομακαρονάδα
και γαύρο μαρινάτο, τέλεια συνδυασμένες με σαλάτα ρόκα
με μαλακό τυρί και ντοματίνια Κρήτης. Δίπλα στο εστιατόριο
υπάρχει χώρος για τους λιλιπούτειους πελάτες, με υπεύθυνο
προσωπικό για την ασφάλειά τους.
Παλιό Λιμάνι (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο)
Τηλ.: 22890 22955
www.rocacookery.gr

LOCAL
Αποθεώνει το ελληνικό street food, προσφέροντας το
αγαπημένο όλων σουβλάκι στην πιο νόστιμη και ποιοτική
εκδοχή του. Από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του το
εστιατόριο Local στην Αργύραινα κατόρθωσε να κερδίσει
ντόπιους και επισκέπτες χάρη στην υψηλή ποιότητα των
πρώτων υλών του από ντόπιους παραγωγούς, την αξεπέραστη
νοστιμιά και τη γρήγορη εξυπηρέτηση. Το μενού περιλαμβάνει
κλασικά τυλιχτά με παραδοσιακή πίτα, γύρο, καλαμάκια
χοιρινό και κοτόπουλο, κεμπάπ, δροσερές σαλάτες, πιάτα
barbeque, burgers, ψητά της σούβλας (βλ. κοντοσούβλι,
εξοχικό) και μυκονιάτικες προτάσεις όπως, κεφτεδάκια
κοκκινιστά με γιαούρτι και πίτα, τυροκροκέτες με τυροβολιά
και μαρμελάδα σύκο, που θα συνδυάσετε με μια παγωμένη
μπύρα ή κρασί στο ζεστό περιβάλλον.
Για να απολαμβάνετε τις νοστιμιές του Local και στο χώρο σας,
διατίθεται υπηρεσία delivery.
Αργύραινα
Τηλ.: 22890 24100
www.localmykonos.com
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Local

Roca Cookery
Roca Cookery, with its amazing view of Mykonos Town and
its simple Greek art de la table, will bring you memories of
good old taverns, with a sociable mood and fun until the
morning hours. Its typical Greek cuisine features simple,
tasty specialties served in a special way, such as the shrimp
and marinated anchovies, perfectly combined with arugula
salad with soft cheese and Cretan cherry tomatoes. There
is a children’s play area next to the restaurant, where
specialized personnel takes care of the children’s safety.
Old Port (Palio Limani, next to the Archeological Museum)
Tel.: +30 22890 22955
www.rocacookery.gr

LOCAL
Local glorif ies Greek street food, offering the beloved
souvlaki at its most delicious and quality version. Since the
very f irst days of operation, Local restaurant in Argyraina
managed to win the locals and visitors’ trust thanks to
the high quality of f irst materials which come from local
producers, the unbeatable taste and fast service. The menu
includes the classic souvlaki with traditional pita, gyros,
chicken & pork skewer, kebab, fresh salads, barbeque
dishes, burgers, meat on a spit (see kontosouvli, exochico)
and Mykonian suggestions such as meat balls with red
sauce, yogurt and pita, cheese balls with tyrovolia cheese
and f ig jam which will accompany with a cold beer or a
glass of wine at this warm space. If you wish to taste the
Local delights at your place, there is also delivery service
available.
Argyrena
Tel.: +30 22890 24100
www.localmykonos.com

Πίσω από την αυθεντική gelateria Casa Dolce κρύβεται
ένα αχτύπητο ντουέτο, που με επιμονή, προσπάθεια,
πειραματισμούς και δημιουργικότητα έχει κατορθώσει
να γίνει συνώνυμο του αυθεντικού χειροποίητου ιταλικού
παγωτού. Ο λόγος για τον Νίκο Κουκιάσα και τη
Μαργαρίτα Τσακιρίδη, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις
τους με στόχο να φτιάξουν το πιο γλυκό «σπίτι» της
Μυκόνου. Στο εργαστήριό τους, ο πρωτοποριακός pastry chef Νίκος Κουκιάσας συνδυάζει τις καινοτόμες ιδέες
του με τις παραδοσιακές ιταλικές συνταγές παγωτού,
χρησιμοποιώντας άριστες πρώτες ύλες, μόνο φρέσκο
ελληνικό γάλα και φρούτα εποχής, για να παρασκευάσει
αναπάντεχες γεύσεις gelato, όπως μπακλαβά, ποπ
κορν, λιαστή ντομάτα και μυζήθρα, που έρχονται να
προστεθούν στον ευφάνταστο κατάλογο gelato με
γεύση φέτα, κοπανιστή, τζατζίκι, τσουρέκι, αμυγδαλωτό
και wasabi! Στο ίδιο μήκος κύματος της γευστικής
πρωτοπορίας κινείται η Μαργαρίτα Τσακιρίδη, η οποία
εξειδικεύεται στις εντυπωσιακές τούρτες, τα κλασικά
σιροπιαστά γλυκά και τα all time classic γλυκίσματα.
Κοινός παρονομαστής για τους δύο ζαχαροπλάστες
είναι η φαντασία, η εμμονή στην ποιότητα και το πάθος
για δημιουργία.

The secret behind the unique gelateria Casa Dolce is an
unbeatable duo that, with determination, effort, experiments
and creativity, has managed to become a synonym of
authentic handmade Italian ice-cream. Of course, we
talk about Nikos Koukiasas and Margarita Tsakiridi, who
joined their forces aiming to create the sweetest “home”
of Mykonos. In their workshop, the revolutionary pastry
chef Nikos Koukiasas combines his groundbreaking ideas
with traditional Italian gelato recipes using the finest
ingredients, only Greek fresh milk and seasonal fruits,
in order to create surprising ice cream flavors such as
baklava, pop corn, sun dried tomato and curd, that are
added to the whimsical gelato menu of feta, kopanisti,
tzatziki, Easter bread, almond macaroon and wasabi flavors!
Margarita Tsakiridi, an expert in magnificent cakes, traditional syrup sweets and all time classic desserts, moves
on the same wavelength of pastry innovation. Fantasy,
persistence in quality and creative passion are the common denominator for both pastry chefs.

Ευαγγελιστράκι
Τηλ.: 22891 10714 • www.casadolce.gr

Evagelistraki
Tel.: +30 22891 10714 • www.casadolce.gr
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VEGERA

VEGERA

Σε στρατηγικό σημείο στην Ακτή Καμπάνη, απολαμβάνει
θέα… θάλασσα και την κίνηση του Γιαλού. Ο λόγος για το
Vegera, meeting point για καφέ, brunch, φαγητό και ποτό, στον
παραδοσιακό χώρο που στέγαζε το ιστορικό καφενείο του
Σκαρόπουλου. Σημείο αναφοράς για τη Μύκονο με διάσημες
προσωπικότητες να έχουν περάσει τις πύλες του (βλ. Τζάκι
Κένεντι) και μυκονιάτικες πρωτιές να έχουν καταγραφεί στο
ενεργητικό του (εδώ έπαιξε το πρώτο juke-box ), συγκεντρώνει
fans της καλής μεσογειακής κουζίνας. Εκτός από τα κορυφαία
linguini θαλασσινών, T-bone steak, σαλάτα Vegera και τα χορτοφαγικά πιάτα, στο μενού πρωταγωνιστούν ποικιλίες κρεατικών και θαλασσινών, πάντα φρέσκο ψάρι και πλούσια ορεκτικά,
για να συνοδεύσετε τσίπουρο ή κρασί.
Γιαλός
Τηλ.: 22890 22427
www.vegera-mykonos.com

In strategic location at the Kampani Coast, it enjoys the
view, the sea and the busy streets of Gialos. Vegera is the
meeting point for coffee, brunch, meal and drinks at the
traditional space that used to house Skaropoulos’ historic
coffee shop. A point of reference for Mykonos with famous
personalities having been there (see Jackie Kennedy)
and Mykonian f irsts to having been included in its record
(the f irst juke-box played here), it joins all fans of good
Mediterranean cuisine. Apart from the top seafood
linguini, T-bone steak, Vegera salad and vegetarian dishes,
the meat/seafood varieties, always fresh f ish and rich
starters star in the menu and will accompany your wine or
tsipouro.
Gialos
Tel.: +30 22890 22427
www.vegera-mykonos.com
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Nice n Easy

NICE N EASY MYKONOS
Στο πιο γοητευτικό σημείο του νησιού, την πλατεία
Αλευκάντρας στη Χώρα Μυκόνου, το Nice n Easy
συνεχίζει επάξια το όραμα των δημιουργών του,
Δημήτρη Χριστοφορίδη και Χρήστου Αθανασιάδη,
προσφέροντας παραδοσιακά μεσογειακά πιάτα, με
πρωταγωνιστές τα ολόφρεσκα βιολογικά προϊόντα
που προμηθεύονται αποκ λειστικά από τοπικούς
παραγωγούς, όσο και πεντανόστιμες vegetarian και
gluten-free επιλογές. Με θέα στο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και τη Μικρή Βενετία από τη μια πλευρά και
τους επιβλητικούς ανεμόμυλους –σήμα κατατεθέν– της
Μυκόνου από την άλλη, οι επισκέπτες μπορούν να
πάρουν μια γεύση αυθεντικής μυκονιάτικης φιλοξενίας
και να απολαύσουν signature πιάτα, που συνδυάζουν
πατροπαράδοτες ελληνικές συνταγές με τη σύγχρονη,
δημιουργική προσέγγιση των συντελεστών τους.
Πλατεία Αλευκάντρας, Χώρα Μυκόνου
Τηλ.: 22890 25421

SPALA

SANTANNA

Το Spala, είναι το νέο all day surf and turf εστιατόριο στη
Μύκονο με το οποίο υποδέχεται την καλοκαιρινή σεζόν ο
όμιλος nice n easy. Το καινούργιο στέκι για τους καλοφαγάδες
του νησιού βρίσκεται στην Πλατεία Αλευκάντρας, στη Μικρή
Βενετία, δίπλα ακριβώς από το organic sea food restaurant
nice n easy. Στο Spala ποιοτικά κρεατικά, φρέσκα ψάρια και
θαλασσινά συνδυάζονται δημιουργικά στο μενού και ενίοτε
και στο ίδιο πιάτο! H surf πλευρά του έχει αστακό, φρέσκα
ψάρια ημέρας και άλλες γεύσεις από τη θάλασσα, ενώ η turf
πλευρά του έχει βιολογικά κρέατα σε διάφορες κοπές όπως
picanha, rib eye, tagliata, fillet. Το μενού που έχουν επιμεληθεί
ο executive chef Χρήστος Αθανασιάδης και ο chef de cuisine
Αλέξης Βαρσάμης, βασίζεται στη farm - to - table φιλοσοφία
των εστιατορίων του ομίλου και παντρεύει τις γεύσεις ενός
κλασσικού grill house με τα ποιοτικά προϊόντα, τις εκλεκτές
πρώτες ύλες και τα εξαιρετικά συστατικά και μυρωδικά από
κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Πλατεία Αλευκάντρας, Χώρα Μυκόνου
Τηλ.: 22890 25421

Το SantAnna στην παραλία της Παράγκας αποτελεί έναν
all day πολυχώρο διακοπών, που φιλοδοξεί να γίνει σημείο
αναφοράς, όχι μόνο στη Μύκονο αλλά και σε όλο τον
κόσμο. Το εντυπωσιακό συγκρότημα με την κυκλαδίτικη
αρχιτεκτονική και τη νησιώτικη κομψότητα εκτείνεται σε
9.000 τ.µ. και απευθύνεται σε θαμώνες με εκλεπτυσμένο
γούστο και σοφιστικέ κουλτούρα. Το SantAnna διαθέτει
τη μεγαλύτερη παραθαλάσσια πισίνα στην Ευρώπη,
ξεχωριστούς χώρους και VIP νησιά για την απόλυτη
prive απόλαυση. Στις εκτάσεις του υπάρχουν δυο organic
εστιατόρια, ένα µε πρωτοποριακή ελληνική κουζίνα και
ένα sushi & raw bar με μενού, που έχει δημιουργήσει ο
executive chef Χρήστος Αθανασιάδης και επιμελείται
ο chef de cuisine Άκης Αμηράς. Στους χώρους του
SantAnna υπάρχουν επίσης exclusive boutiques, spa και
πολλά ακόμη, ενώ στα ειδικά διαμορφωμένα stages του
φιλοξενούνται parties και μουσικά events.
Παραλία Παράγκας
Τηλ.: 22890 25805

SPALA
Spala is the brand new all-day surf and turf restaurant in
Mykonos, with which the Nice n Easy group welcomes this
summer season. This latest entry for every gourmant of the
island is located at Alefkandra Square, in Little Venice, right next
to the nice n easy organic sea food restaurant. In Spala, high
quality meat, fresh fish and various sea delicacies are creatively
combined on the menu or, sometimes, even in the same dish! The
“surf side” has lobster, fresh fish and other salt-water treats, while
its “turf side” has various organic meat cuts, such as picanha, rib
eye, tagliata and fillet. The menu, created by the executive chef
Christos Athanasiadis and the chef de cuisine Alexis Varsamis, is
based on the farm-to-table philosophy of the restaurants of nice
n easy group, blending the flavors of an all-time-classic grill house
with quality products, fine raw materials and exquisite ingredients
and herbs from every part of Greece.
Alefkandra Square, Mykonos Town
Tel.: +30 22890 25421
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NESAEA
Το all day gourmet εστιατόριο nesaea του ομίλου nice n easy,
με όνομα εμπνευσμένο από τη Νηρηίδα Nησαία, κόρη του
Νηρέα και της Ωκεανίδας, προστάτιδα των νησιών, βρίσκεται
σε ένα από τα «μυστικά» σημεία της Μυκόνου, στην περιοχή
του Καλαφάτη και την παραλία της Αγίας Άννας. Το λιτό
κυκλαδίτικο στυλ του εστιατορίου σε συνδυασμό με την
υπέροχη θέα έχουν δημιουργήσει έναν σπουδαίο γαστρονομικό προορισμό στον χάρτη της Μυκόνου, δίνοντας μια νέα
φινετσάτη και εκλεπτυσμένη πνοή στη δημιουργική κουζίνα
των Κυκλάδων. Το nesaea αντλεί τις γαστρονομικές επιρροές
του από τις συνταγές και τα υλικά των ελληνικών νησιών
και ακολουθώντας τη farm-to-table φιλοσοφία των organic
εστιατορίων nice n easy, προσφέρει εξαιρετική σε εκτέλεση
δημιουργική ελληνική νησιώτικη κουζίνα, με εκλεκτές ολόφρεσκες πρώτες ύλες και ποιοτικά βιολογικά προϊόντα. Το μενού που υπογράφει και επιμελείται ο executive chef Χρήστος
Αθανασιάδης, περιλαμβάνει πιάτα, όπως χταπόδι sous vide
με ζελέ από Μezzo Σαντορίνης, φάβα και dressing με μελάνι,
καραβίδα με νιόκι φάβας και κακαβιά, καθώς και μυκονιάτικα
παραδοσιακά πιάτα σε παραλλαγές, όπως η αποδομημένη
κρεμμυδόπιτα με μους από ξινοτύρι και τα κουκιά σε λαρδί,
ενώ καθημερινά υπάρχουν και πιάτα ημέρας.
Παραλία Αγία Άννα – Καλαφάτης
Τηλ.: 22890 72130

SANTANNA
SantAnna at Paraga beach is an all-day vacation multi-venue,
aspiring to be a point of reference, not only in Mykonos but
in the whole world. This impressive complex, of Cycladic
architecture and island elegance, occupies 9.000 m2 and is
made for sophisticated clients with refined taste. SantAnna
boasts the largest waterfront pool in Europe, individual
cabanas and VIP islands for absolute privacy and fun. It houses
two organic restaurants; the one serves innovative dishes of
the Greek cuisine, while the other is a sushi & raw bar with
a menu created by the executive chef Christos Athanasiadis
and curated by the chef de cuisine Akis Amiras. SantAnna
also has exclusive boutiques, spa and many more, while its
custom-designed stages host parties and music events.
Paraga beach
Tel.: +30 22890 25805

NESAEA

NICE N EASY MYKONOS
In the most charming spot of the island, Alef kandra
Square in Mykonos Town, Nice n Easy carries over
the vision of its founders, Dimitris Christoforidis and
Christos Athanasiadis, offering traditional Mediterranean
dishes, where the fresh, organic and only locally-sourced
products, as well as their delicious vegetarian and gluten-free
alternatives steal the show. Thanks to the views to the
mesmerizing sunset and Little Venice, on one hand, and
the iconic windmills –the landmark of Mykonos– on the
other, visitors can have a taste of the original Mykonian
hospitality and enjoy signature dishes where traditional
Greek recipes perfectly blend with the modern, creative
approach of the chefs.
Alefkandra Square, Mykonos Town
Tel.: +30 22890 25421

Nasaea

Spala

Τhe all-day gourmet restaurant Nesaea of the nice n easy
group, named after Nereis Nesaea, the daughter of Nereus and
Okeanis deities, protector of the islands, is located in one of the
“secret” spot of Mykonos, in the area of Kalafatis, at Agia Anna
beach. The sleek Cycladic decoration of the restaurant combined
with the magnificent view have created a great gastronomical
destination on the chart of Mykonos, giving a new breath of
elegance and sophistication to the creative cuisine of Cyclades.
Nesaea draws its culinary influences by the recipes and the
ingredients of the Greek islands and, following the farm-totable philosophy of the nice n easy organic restaurants, it offers
excellent creative Greek island cuisine, with the finest and
freshest ingredients and high-quality organic products. The menu,
created and curated by the executive chef Christos Athanasiadis,
includes dishes like octopus sous vide with Santorinian Μezzo
jelly, yellow split peas and cuttlefish ink dressing, crayfish with
yellow-split-pea stuffed gnocchi and chowder, as well as modern
takes on Mykonian traditional dishes, like the deconstructed
onion pie with sour cheese mousse and broad beans in lard, ενώ
καθημερινά υπάρχουν και πιάτα ημέρας.
Agia Anna beach – Kalafatis
Tel.: +30 22890 72130

131

Γευστική παράδοση
Tasty tradition

Η λούζα και η κοπανιστή γίνονται το γευστικό deli ντουέτο από
τη Μύκονο, που απογειώνει το τραπέζι μας.

Louza and kopanisti is the flavorful deli duo from Mykonos,
awing our palates.

Κοπανιστή, πικάντικη στο τετράγωνο!
Καυτερή, ερεθιστική, με ιδιαίτερη νοστιμιά, η κοπανιστή
προκαλεί υπερδιέγερση στον ουρανίσκο. Το μαλακό
τυρί που επίσημα πλέον έχει αναγνωριστεί ως προϊόν με
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης φτιάχνεται από
νωπό κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα ντόπιων παραγωγών,
το οποίο πήζει με πυτιά (μαγιά). Το αγαπημένο spicy
υλικό έχει πάρει τα πάνω του και στις μέρες μας
χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους chef που θέλουν
να δώσουν κυκλαδίτικο «χρώμα» στις σπεσιαλιτέ τους.
Γευστικό tip: «Σπάσε» την ένταση της δυνατής
κοπανιστής Μυκόνου, ανακατεύοντάς την με λευκό τυρί.

Λούζα, το μυκονιάτικο προσούτο
Με τολμηρή γεύση, φίνο άρωμα και ροδοκόκκινη σάρκα,
η λούζα ανεβάζει τη γαστρονομική απόλαυση στα ύψη.
Το κορυφαίο παραδοσιακό αλλαντικό παρασκευάζεται
στη Μύκονο λίγο καιρό πριν από τα Χριστούγεννα στο
πλαίσιο του εθίμου των χοιροσφαγίων. Παρότι συναντάμε
διαφορετικές εκδοχές της λούζας στην Άνδρο, τη Σύρο και
την Τήνο, η Μύκονος θεωρείται πάντοτε η ιδιαίτερη πατρίδα
της. Το εκλεκτό έδεσμα προέρχεται από ντόπιο χοιρινό
κρέας (κόντρα φιλέτο) με λίγο λίπος, το οποίο παραμένει σε
μείγμα από χοντρό θαλασσινό και ψιλό αλάτι για περίπου 24
ώρες. Έπειτα ξεπλένεται, καρυκεύεται με άφθονο πιπέρι, άγριο
θρούμπι και μπαχαρικά, ενώ στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί
στη ματιά (κομμάτι χοιρινού εντέρου), εμβαπτίζεται στην
άρμη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το «ψήσιμο» του
μοσχοβολιστού αλλαντοσκευάσματος στον αέρα για
τουλάχιστον 20 μέρες. Ώριμη πια, έχοντας απορροφήσει
νότες μυρωδικών και μπόλικη υγρασία, η λούζα περνάει από
την παραγωγή στην κατανάλωση!
Γευστικό tip: Χρησιμοποίησέ τη ως γαρνιτούρα σε μια
δροσερή πράσινη σαλάτα.
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FUSION PATHS

Pasaji σημαίνει πέρασμα από χώρες, κουζίνες και αρώματα! Pasaji Mykonos σημαίνει fine dining δίπλα στη θάλασσα!
Pasaji means a passage through countries, cuisines & aromas! Pasaji Mykonos means fine dining by the sea!

Το Pasaji Mykonos, ακολουθώντας την ιδέα του αθηναϊκού
Pasaji, σας περιμένει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε μια
ειδυλλιακή τοποθεσία στην απάνεμη παραλία του Ορνού, προσφέροντας γαστρονομικές προτάσεις απαράμιλλης γεύσης και
exclusive cocktails πάνω στην άμμο. Πρόκειται για μια μοναδική
γαστρονομική εμπειρία που εμπνέεται από τη διαφορετικότητα
και συγχρόνως τις ομοιότητες της ελληνικής και της ασιατικής
κουζίνας. Πιάτα βασισμένα σε αγνά τοπικά προϊόντα παντρεύονται με τα αρώματα της Ανατολής, συνθέτοντας ένα μοναδικό
fusion menu με την υπογραφή του Executive Chef Γιάννη Βιδάλη
& του Chef Στράτου Χρονάκη. Η απόλυτη εμπειρία shisha για
τους λάτρεις του ναργιλέ στη μαγευτική παραλία του Ορνού
και το Pasaji beach bar, όπου θα δοκιμάσουν φυσικά αρώματα
υψηλής ποιότητας για μια καθαρή γευστική απόλαυση.
Ορνός, τηλ.: 22890 023216 | Στοά Σπυρομήλιου, ΜΕΤΡΟ
Σύνταγμα, τηλ.: 210 3220714

Following the concept of its sister restaurant in the center
of Athens, Pasaji Mykonos awaits for you from morning till
dawn in an idyllic location on the beach and tempts you to
savor dishes of unmatched flavors, relax on the sand while
refreshing yourselves with unique exclusive cocktails, and
enjoy the sea in the nested beach of Ornos. An unparalleled
gastronomic experience celebrating both the diversity and
commonality of Greek, Italian and Asian cuisines. Every dish
is based on the combination of the purest local ingredients
with the aromas of the East, creating a unique fusion menu.
All inspired by Executive Chef John Vidalis & Chef Stratos
Chronakis. The ultimate smoking experience for shisha pipe
lovers, on magnificent Ornos beach at Pasaji seaside bar.
Here you will enjoy the highest quality of natural aromas that
guarantee a pure taste.
Ornos, tel.: +30 22890 023216 | Arcade Spyromiliou, City Link
Athens | Metro Syntagma, tel.: +30 210 3220714

ΓΕΎΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ

Kopanisti, as piquant as it gets!
Spicy, stimulating and particularly mouthwatering, Kopanisti
rides in waves across every palate. This soft cheese, which is
officially certified as a product of Protected Designations of
Origin, is made by local producers with fresh goat or sheep
milk and curdles with rennet (yeast). This favorite spicy ingredient
is enjoying a boom in popularity and chefs use it very often, in
order to add Cycladic flair to their signature dishes.
Tasty tip: You can tone down the intensity of Kopanisti by
mixing it with white cheese.

FUSION ΜΟΝΟΠΆΤΙΆ

A TASTE OF SUMMER

Louza, prosciutto the Mykonian way

Thanks to its sharp taste, fine flavor and rosy pink meat, louza
raises the bar of deliciousness to new heights. This top notch
traditional deli meat is made in Mykonos a few weeks before
Christmas, as part of the rural custom of “Slaughtering of the
Pigs”. Although we find different versions of louza produced in
Andros, Syros and Tinos, Mykonos is its indubitable (is)land of
origin. This exquisite treat is made with local, slightly fat-marbled
pork meat (sirloin), left in a mixture of coarse and fine salt for
approximately 24 hours. Then, it is rinsed and seasoned with
pepper, wild savory and other spices. After it is inserted in matia,
a part of pork intestine, it is dipped in pickling brine. The process
is complete with the hanging of this aromatic deli meat to dry for
at least 20 days. When louza has absorbed all the flavorings and
adequate moisture, it is ready to get from farm to fork!
Tasty tip: Use louza to garnish a fresh green salad.

Ζωή χωρίς καλοκαίρι είναι καλοκαίρι χωρίς Kuzina!
A life without summer is like a summer without Kuzina!
Kuzina σημαίνει αρώματα, γεύσεις, χαρά! Εδώ, οικοδεσπότες
είναι οι chef και όλοι εκείνοι που λατρεύουν να σας εξυπηρετούν
για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ο ταλαντούχος Executive
Chef Γιάννης Βιδάλης και ο Chef Στράτος Χρονάκης επιλέγουν
καθημερινά, με «εμμονή» στην ποιότητα, τα πιο διαλεχτά υλικά
για να ετοιμάσουν πιάτα από την πατρίδα μας και από άλλες περιοχές του κόσμου. Το Kuzina, όμως, δεν είναι μόνο οι γεύσεις
του. Είναι οι άνθρωποί του, που πάντα σας περιμένουν με χαμόγελο. Είναι η καταπληκτική θέα στη θάλασσα, είναι το βραδινό
καλοκαιρινό αεράκι, είναι το φως και το γαλάζιο της θάλασσας
του Ορνού, που γεμίζει το μυαλό και τις ψυχές μας.
Ορνός, τηλ.: 22890 26434

A life without summer is like a summer without Kuzina!
“Kuzina” (home kitchen) means fragrances, flavors, joy! In
Kuzina, the hosts are the chefs and all these people who love
to serve you, for more than 10 years. The talented Executive
Chef John Vidalis and Chef Stratos Chronakis are devoted to
choosing only the finest products each day to prepare dishes
from our country and other places of the world. Yet, Kuzina is
not just its flavors. Kuzina is its people, who are always here
for you with a smile. It is the magnificent views to the sea, the
evening summer breeze, the bright light and the blue color of
our sea in Ornos bay that fill our minds and souls.
Ornos, tel.: +30 22890 26434
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PAROS
PAROS
Kolympithres

Η Πάρος είναι το τέταρτο μεγαλύτερο
νησί των Κυκλάδων και ένας από τους
πιο προσφιλείς προορισμούς Ελλήνων
και ξένων επισκεπτών! Βρίσκεται
δυτικά της Νάξου από την οποία
χωρίζεται μέσω ενός στενού διαύλου
πλάτους 3 περίπου μιλίων, ενώ απέχει
90 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά.
Πρωτεύουσα της Πάρου και
μεγαλύτερο λιμάνι της είναι η Παροικιά,
που συνδέει το νησί με τον Πειραιά,
το Λαύριο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Τα λιμανάκια στη Νάουσα και το Πίσω
Λιβάδι ενώνουν την Πάρο με άλλα
Κυκλαδονήσια, ενώ το λιμάνι της
Πούντας συνδέει το νησί με την
Αντίπαρο καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.
Paros is the fourth largest island in the
Cyclades and one of the most popular
destinations of Greek and foreign visitors!
It is located west of Naxos, from which it
is separated by a narrow channel of about
3 miles, while it is 90 nautical miles from
Piraeus.
The capital of Paros and its larger port is
Parikia, which connects the island with
Piraeus, Lavrio, the Cyclades and Crete.
The harbors of Naoussa and Piso Livadi
connect Paros with other Cycladic islands
while the port of Pounta connects the island
with Antiparos throughout the year.

Santa Maria

Naoussa

Ampelas

Krios

Parikia
Parasporos

Molos
Pounda

Piso Livadi
Logaras
Punda beach
Chryssi Akti
Alyki

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr
• Τηλ. κωδικός: 22840
• Local Tel. Code: (+30) 22840
• Έκταση: 193,308 τ.χλμ.
• Area: 75 sq. mi.
• Μήκος ακτογραμμής: 118,5 χλμ.
• Coastline length: 74 mi.
• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα, Πειραιά
και Κυκλάδες, με τα Superferry & Superferry II
& τα ταχύπλοα Super Express, SuperRunner &
Super Speed.
• How to get there: Connection with Rafina,
Piraeus and Cyclades islands, with the Superferry
& Superferry II and the speedboats Super
Express, SuperRunner & Super Speed.

Σύγχρονο
παραμύθι
A Modern Fairytale
Τα γραφικά λιμάνια της και τα βενετσιάνικα οχυρά της αφηγούνται
ιστορίες για κουρσάρους και κατακτητές. Οι ειδυλλιακές ακρογιαλιές της
ξελογιάζουν τους ανυποψίαστους ταξιδιώτες και οι τουριστικές υποδομές
της ενθουσιάζουν τους λάτρεις των ανέσεων. Η Πάρος είναι η εγγύηση των
Κυκλάδων για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.
Its picturesque ports and Venetian fortresses narrate stories of buccaneers
and conquerors. Its idyllic beaches allure every f irst-time visitor, and its
touristic facilities fascinate every sophisticated traveler. Paros is the guarantee
of Cyclades for unforgettable summer vacations.

Photo: Shutterstock.
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www.goldenstarferries.gr
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Σοκάκι στην Παροικιά.
Alley at Parikia.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Η πρωτεύουσα της Πάρου ξεδιπλώνει τις χάρες της σιγά-σιγά.
Χρειάζεται χρόνος για να ανακαλύψεις τα θέλγητρά της. Το
κεντρικό και μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού πρώτο σε υποδέχεται εκεί, όπου θαρρείς πως έχει πάντα καλοκαίρι. Ο λόφος
με τους ανεμόμυλους, οι φοίνικες κατά μήκος της παραλιακής
περαντζάδας (οδός Γιάννη Πάριου), η κίνηση του λιμανιού, τα
café-bars και τα εστιατόρια σε καλωσορίζουν στην Παροικιά.
Η πόλη κατοικείται ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους,
ωστόσο ο οικιστικός ιστός έλαβε τη σημερινή του μορφή όταν
άρχισε να αναπτύσσεται γύρω από το βενετσιάνικο κάστρο
του 13ου αιώνα. Αρχιτεκτονικά μέλη από τον αρχαίο ναό της
Δήμητρας, καμπαναριά, εκκλησιές, σπίτια, το Κάστρο και η
Παναγιά η Εκατονταπυλιανή συνδυάζονται αρμονικά σε ένα
μοναδικό κράμα ιστορίας, πολιτισμού, διασκέδασης και δραστηριοτήτων. Φτάσε μέχρι το Φραγκοκάστελο, φωτογράφισε
το δειλινό μέσα από τις καμάρες του Αγίου Κωνσταντίνου και
απόλαυσε τη βόλτα σου στον κεντρικό δρόμο της Αγοράς
(οδός Λοχαγού Φωκιανού), με τα κουκλίστικα εμπορικά καταστήματα και τα βενετσιάνικα αρχοντικά, για να συνειδητοποιήσεις πως στην Πάρο οι διακοπές μένουν αξέχαστες.
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PARIKIA
The capital of Paros unfolds its charms slowly. It takes time to
discover its charms. The main and largest harbor of the island
first welcomes you and makes you feel like you’re living in an
eternal summer. The hill with the windmills, the palm trees
along the coast (Giannis Parios Str.), the harbor traffic, the
café-bars and the restaurants welcome you to Parikia. The city
has been inhabited since prehistoric times, but the residential
web took its present form when it began to develop around
the 13th century Venetian castle. Architectural parts from the
ancient temple of Demeter, bell towers, churches, houses, the
Castle and Panagia Ekatontapiliani combine harmoniously
into a unique mixture of history, culture and entertainment.
Get to Frangokastelo, take photos of the sunset through the
arches of Saint Konstantinos and enjoy your walk on the main
street of the Agora (Lochagos Fokianos Str.), with the shopping
boutiques and the Venetian mansions: an unforgettable holiday
in Paros is guaranteed.
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P.aR

ΕΠΙΠΛΟ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ | ΔΩΡΟ |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
FURNITURE | LAMP | GIFT |
HOUSE GEAR | INTERIOR DESIGN
Κεντρική πλατεία Νάουσας, Πάρος
Naoussa main square, Paros
Tel: +30 22840 51261,
e-mail: tantanis.paros@gmail.com

Το γραφικό λιμανάκι της Νάουσας.
The picturesque Naoussa port.

Moσχoνάς
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NAOUSSA

Κοσμοπολίτισσα μα συνάμα παραδοσιακή. Ρομαντική, αλλά και δυναμική. Είναι η
Νάουσα και διατηρεί τη φήμη της ως ένα
από τα ομορφότερα ελληνικά λιμάνια,
χαρίζοντας μοναδικές θαλασσινές εικόνες. Τράτες βαμμένες στα χρώματα του
ελληνικού καλοκαιριού αρμενίζουν στον
γαλάζιο καμβά του κλειστού παριανού
κόλπου, δημιουργώντας τέλεια κάδρα
για τους εραστές της φωτογραφίας, ενώ
ουζερί, καφενεία και μπαράκια που κάποτε δεν ήταν παρά αποθήκες ψαράδων,
βάζουν τη δική τους σύγχρονη πινελιά
στο τοπίο του λιμανιού. Στο ήδη γραφικό
σκηνικό προσθέτουν το ενετικό Καστέλι,
ο Άγιος Νικόλας και τα αραγμένα
ψαροκάικα, που δίνουν τη σκυτάλη
του εντυπωσιασμού στις φουντωτές
μπουκαμβίλιες, τα πάλλευκα σοκάκια
και τα περιποιημένα καταστήματα στο
εσωτερικό του οικισμού.

Cosmopolitan but traditional.
Romantic but also dynamic. Naoussa
maintains its reputation as one of
the most beautiful Greek ports,
with its unique sea imagery. Fishing
boatspainted in the colors of the
Greek summer wander the blue gulf
of Paros, creating a perfect shot
for the lovers of photography, while
ouzeries, cafes and bars, which were
once f ishermen’s warehouses, put
their own contemporary touch on
the coastal landscape. Discover the
Venetian Castle; Saint Nikolaos; the
lush bougainvilleas that colour the
whitewashed streets and the pretty
shops inside the settlement.

P.aR

ΝΑΟΥΣΑ

Εστιατόριο-Ψαροταβέρνα
Fish Tavern

Naoussa, Paros / T: +30 22840 51623, www.moschonasrestaurant-paros.com
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ΚΑΣΤΕΛΙ ΝΑΟΥΣΑΣ

VENETIAN CASTLE

Σήμα κατατεθέν της Νάουσας, το
ενετικό Καστέλι βρίσκεται μισοβυθισμένο
στην άκρη του γραφικού λιμανιού,
«αναπολώντας» τις εποχές που επόπτευε
τη θαλάσσια περιοχή του ναουσαίικου
κόλπου για τον φόβο των πειρατών. Το
μικρό οχυρό χρονολογείται στον 13ο
αιώνα, ωστόσο ο κυκλικός προμαχώνας
με τα οκτώ ανοίγματα αποδίδεται στη
δυναστεία των Σομμαρίπα περί τα τέλη του
15ου αιώνα.

The trademark of Naoussa, the
Venetian Castle (Kasteli in Greek),
is half-sunken on the edge of the
picturesque harbor, reminiscing of an
era when the residents of Naousa
had to constanly check for pirate
ships. The small fortress dates back
to the 13th century, but the eight-hole
circular bastion is attributed to the
Sommaripa dynasty in the late 15th
century.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΡΑΦΗΝΑ

SUPER EXPRESS το µεγαλύτερο καταµαράν στην Ελλάδα!

North & Central

Cyclades

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

PAROS
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NAXOS

MYKONOS

TINOS

ANDROS

Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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Η παραλία Κολυμπήθρες.
Kolympithres beach.

Απολαύστε πιάτα ελληνικής δημιουργικής κουζίνας με την υπογραφή του chef Μάριου Σαλματάνη
σε ένα όμορφο lounge περιβάλλον και χαλαρώστε
με ένα cocktail δίπλα στη θάλασσα από το πρωί
έως το βράδυ… “thalassamou”, ιδανικό και για
αξέχαστες κοινωνικές εκδηλώσεις!
Enjoy dishes of modern Greek Mediterranean
cuisine made by chef owner Marios Salmatanis
in a beautiful lounge environment and relax with
a cocktail by the sea from morning till late in
the evening… “thalassamou”, also ideal for
unforgettable social events!

Pisso Aliki beach – Paros
T: +30 22840 91461
www.thalassamou.gr
Facebook: thalassamourestaurant

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ

Ίσως η πιο διάσημη και ξεχωριστή παραλία της Πάρου! Πρόκειται για πολλές μικρές αμμουδερές ακρογιαλιές με γαλάζια,
αβαθή, κρυστάλλινα νερά, «αγκαλιασμένες» από κατακόρυφους λείους βράχους. Σμιλεμένοι σαν από χέρι γλύπτη, οι
γρανιτένιοι βραχώδεις σχηματισμοί έχουν πάρει διάφορα σχήματα εξαιτίας της αποσάθρωσης, δημιουργώντας κοιλότητες
που γεμίζουν με θαλασσινό νερό και θυμίζουν κολυμπήθρες.
Η παραλία με τη μοναδική γεωμορφολογία προσεγγίζεται με
καραβάκι από τη Νάουσα ή και οδικώς (5χλμ.)

ΠΟΥΝΤΑ
Συναγωνίζεται σε διασκέδαση, χορό και ρυθμό τις παραλίες
της Μυκόνου! Ο νεαρόκοσμος της Πάρου συρρέει στα φημισμένα beach bars της κοσμοπολίτικης και πολύβουης Πούντας για ατελείωτα πάρτι, χορό και cocktails στη χρυσαφένια
αμμουδιά, ενώ οι sports maniacs φτάνουν εδώ, στα νοτιοανατολικά του νησιού, για να επιδοθούν σε water sports. Απέχει
26χλμ. από την Παροικιά.

ΠΙΣΩ ΑΛΥΚΗ
Άμμος, λευκά βότσαλα και αρμυρίκια συνθέτουν το προφίλ της
Πίσω Αλυκής, η οποία «βλέπει» Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και
πορφυρά ηλιοβασιλέματα. Στο γραφικό ψαρολίμανο θα βρεις
ταβέρνες και εστιατόρια για φρέσκο ψάρι, παραδοσιακή γούνα
(λιαστός κολιός) και εκλεκτούς ουζομεζέδες. Απέχει 13χλμ.
από την Παροικιά.
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KOLIMPITHRES
Perhaps the most famous and distinctive beach in Paros! It’s
comprised of many small sandy beaches with blue, shallow, crystal
clear waters, enclosed by vertical smooth rocks. Water erosion has
sculpted the granite rocky formations into various shapes, creating
cavities filled with salt water, forming smaller pools. The beach with
the unique geomorphology can be reached by boat from Naoussa
or by car (5 km).

PUNDA
A beach so lively and fun that reminds its visitors of the ones in
Mykonos! The youth of Paros flocks to the famous beach bars of
the cosmopolitan and bustling Punta for long parties, dancing and
cocktails on the golden sand, while the sport enthusiasts arrive at
the southeast of the island to indulge in water sports. It is 26 km
away from Parikia.

PISO ALIKI
Sand, white pebbles and tamarisk trees compose the scenery of
Piso Aliki, where you can enjoy views of Ios, Sikinos, Folegandros
and marvelous purple sunsets. In the picturesque fishing harbor you
will find taverns and restaurants for fresh fish, traditional ‘gouna’
(mackerel) and exquisite ouze meze. 13 km away from Parikia.
ΜΗΤΕ: 1175Κ01337500
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Η εξωτική Αγία Ειρήνη.
The exotic Agia Irini beach.

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Τα ψηλά φοινικόδεντρα που φτάνουν ως
εκεί που σκάει το κύμα, οι αντανακλάσεις
τους στα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά
και η κατάξανθη αμμουδιά δίνουν μια νότα
εξωτισμού σε αυτό το κομμάτι παριανής
γης, 4χλμ. από την Παροικιά. Ανέγγιχτη
από την τουριστική λαίλαπα, η Αγία Ειρήνη
δεν διαθέτει ομπρέλες και ξαπλώστρες.

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

High palm trees which reach the
waves, while their reflections on the
emerald crystal waters as well as the
golden sands offer a touch of tropical
landscape at this part of Paros, 4km
away from Parikia. Untouched by the
touristic storm, in Agia Irini you will find
no sunshades or sunbeds.

SANTA MARIA

Στη βορειοανατολική ακτή της Πάρου,
σε απόσταση 2χλμ. από τη Νάουσα
και 15χλμ. από την Παροικιά, βρίσκεται
μια υπήνεμη οργανωμένη παραλία με
νεανίζουσα ατμόσφαιρα. Στη Σάντα
Μαρία το «πρόγραμμα» περιλαμβάνει
ατελείωτες βουτιές στα γαλανά νερά,
ηλιοθεραπεία στις αναπαυτικές σεζλόνγκ,
βόλτα στην ακροθαλασσιά, θαλάσσια
sports (καταδύσεις, windsurf, θαλάσσιο
σκι), ελαφριά γεύματα στα εστιατόρια της
περιοχής και δροσιστικά cocktails στα
μοδάτα beach bars.

This organized beach is located in the
north-eastern coast of Paros, a mile
away from Naousa and 9 mi. from
Parikia. It’s the ideal place for swimming
in the blue waters, sunbathing in the
comfortable sunbeds, walking on the
seaside, trying water sports (diving,
windsurfing, water skiing), and enjoying
light meals in the local restaurants and
refreshing cocktails in the trendy beach
bars. Mikri (small) Santa Maria, with its
small sand dunes and wonderful seabed
is an even more peaceful destination.

ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

NEA CHRYSI AKTI

«Άντρο» για windsurfers από όλο τον
κόσμο και διάσημο spot της Μεσογείου
για θαλάσσια σπορ. Η Νέα Χρυσή Ακτή ή
Τσερδάκια διαθέτει εξοπλισμένο surf club,
έχει βραβευτεί με τη Γαλάζια Σημαία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καθάρια νερά
της και είναι πλήρως οργανωμένη.
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AGIA IRINI

A hub for windsurfers from all over
the world and a famous spot of the
Mediterranean for water sports;
New Chrysi Akti or Tsardakia has an
equipped surf club, has been awarded
the Blue Flag of the European Union for
its clear waters and is fully organized.
Η παραλία Σάντα Μαρία.
Santa Maria beach.
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NAXOS
NAXOS
Abram

Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί
των Κυκλάδων και βρίσκεται νότια της
Μυκόνου και ανατολικά της Πάρου, ενώ
απέχει 103 ναυτικά μίλια από τον
Πειραιά. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη
πόλη είναι η Χώρα ή Νάξος, ενώ
κυριότερα χωριά είναι το Χαλκί,
το Φιλώτι, η Απείρανθος, η Βίβλος,
ο Άγιος Αρσένιος, η Κόρωνος και το
Γλυνάδο. Το ψηλότερο βουνό της
Νάξου είναι ο Ζας (1004 μ.), όπου
σύμφωνα με το μύθο ανατράφηκε
ο πατέρας των θεών, Δίας.
Το νησί φημίζεται για τον ορυκτό
πλούτο του και συγκεκριμένα για την
υψηλής ποιότητας σμύριδα Νάξου
ή ναξία γη που απαντάται σε
εκμεταλλεύσιμη ποσότητα μόνο εδώ!

Apollonas

Naxos

Moutsouna

Ag. Anna
Apiranthos

Maragas
Chalki

Mikri Vigla

Psili Ammos

Aliko
Agiassos
Panormos

Naxos is the largest island of Cyclades and is
located south of Mykonos and east of Paros,
103 nautical miles from Piraeus.
The capital and largest city is Chora or Naxos,
while the main villages are Chalki, Filoti,
Apiranthos, Vivlos, Saint Arsenios, Koronos
and Glinado.
The highest mountain of Naxos is Zas
(1004 m), where according to legend the
father of the Olympian gods, Zeus, was raised.
The island is famous for its mineral wealth and
specifically for the high quality emery, found in
exclusively in Naxos!

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr
• Τηλ. κωδικός: 22850
• Local Tel. Code: (+30) 22850
• Έκταση: 429,79 τ.χλμ.
• Area: 50.12 sq. mi.
• Μήκος ακτογραμμής: 148 χλμ.
• Coastline length: 92 mi.
• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα, Πειραιά
και Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα Super Express,
SuperRunner, Super Speed & Super Cat.
• How to get there: Connection with Rafina,
Piraeus and Cyclades islands, with the speedboats
Super Express, SuperRunner, Super Speed &
Super Cat.

Αιγαίου
εγκώμιο
Aegean Praise
Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων κλείνει μέσα του όλα τα χρώματα και τα
αρώματα του καλοκαιριού. Θάλασσες με χρώμα βαθυγάλαζο, ενετικοί πύργοι, αρχαία
κομψοτεχνήματα και χωριά – θεωρεία συνθέτουν το προφίλ μιας ακαταμάχητης
νησιώτισσας. Της Νάξου.
The largest island of Cyclades envelopes all the colors and fragrances of
summer. Deep blue seas, Venetian towers, ancient masterpieces and villages–
galleries paint the prof ile of an irresistible island girl: Naxos.

www.goldenstarferries.gr
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ΧΩΡΑ

NAXOS TOWN

Χτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης
γύρω από τον λόφο του ενετικού
κάστρου, η Χώρα της Νάξου μπορεί
να υπερηφανεύεται τόσο για τη στρατηγική τοποθεσία της, αλλά και για τα
σπουδαία μνημεία της. Στο Δουκάτο
του Αιγαίου έχεις την αίσθηση πως ο
Μεσαίωνας είναι ακόμα εδώ. Πλανάται
πάνω από κυκ λαδίτικα νοικοκυρόσπιτα, καθολικά μοναστήρια, αρχοντικά,
ενετικούς πύργους και παλιές γειτονιές. Γύρω από την Πλατεία Πρωτοδικείου η εικόνα αλλάζει, με μπαράκια,
εστιατόρια, καταστήματα και κίνηση,
που αναλαμβάνουν να σε επαναφέρουν στο σήμερα και τους μοντέρνους καιρούς.

Built on the site of the
ancient city around the hill
of a Venetian castle, Naxos Town
boasts both its strategic location
and its remarkable monuments. The
Duchy of the Aegean transports you
back to the Middle Ages thanks to
old Cycladic townhouses, Catholic
monasteries, mansions, Venetian
towers and old neighborhoods. The
area around the Protodikio Square
(the Court of First Instance) is f illed
with bars, restaurants, shops and
happy crowds that bring you back
to modern times.
Photo: Fish & Olive

149

Photo: Fish & Olive

Η περίφημη Πορτάρα.
The famous Portara.
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ΠΟΡΤΑΡΑ

PORTARA

Καθώς το πλοίο πλησιάζει στη Νάξο,
μια τεράστια πύλη κάνει την εμφάνισή
της στον ορίζοντα αφήνοντας έκθαμβο
κάθε ταξιδιώτη. Είναι η Πορτάρα. Το
μεγαλειώδες πρόπυλο του ημιτελούς
ναού του Απόλλωνα του 6ου π.Χ.
αιώνα στη χερσόνησο Παλάτια είναι το
αξιώτικο ορόσημο και ένα από τα πιο
πολυφωτογραφημένα «σύμβολα» του
Αιγαίου. Σύμφωνα με τον μύθο, σε αυτό
το σημείο έγινε η αρπαγή της Αριάδνης
από τον Διόνυσο και εδώ εικάζεται πως
τελέστηκαν τα πρώτα «Διονύσια». Για
να βρεθείς μπροστά στην εμβληματική
πύλη και να θαυμάσεις ένα από τα πιο
γοητευτικά ηλιοβασιλέματα με φόντο το
θεόρατο οικοδόμημα, θα ακολουθήσεις
το μονοπάτι που συνδέει τα Παλάτια με
το υπόλοιπο νησί.

As the ship approaches Naxos, an
enormous gateway makes its appearance
on the horizon, making an impression on
every traveler. It’s Portara. The majestic
propylon of the unfinished 6th c. BC
Temple of Apollo building on the Palatia
peninsula is the landmark of the city and
one of the most photographed symbols
of the Aegean. According to myth, that’s
where Dionysos captured Ariadne, and
also where the first Dionysia festival was
presumably held To find yourself in front
of the emblematic gate and admire one
of the most charming sunsets on the
backdrop of the spectacular building, you
will follow the path that connects Palatias
with the rest of the island.

Ο ήλιος δύει πίσω από την Πορτάρα.
The sun sets behind Portara.

R e s tau ran t

C o c k tai l B ar

We ddi n gs E ven t s

C o n c e p t S to re

Plaka Beach Naxos
r e s e r v a t i o n s : + 3 0 2 2 8 5 0 4 1 2 3 3 | i n f o @ y a z o o . g r | w w w.y a z o o . g r
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Άποψη του Κάστρου.
View of Naxos Town Castle.

Photo: Fish & Olive

ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ
Το Κάστρο του Μάρκου Σανούδου, του
Ενετού ηγεμόνα που ίδρυσε το Δουκάτο
του Αιγαίου το 1207 με έδρα τη Νάξο,
έχει άρωμα Μεσαίωνα. Τα βενετσιάνικα
αρχοντόσπιτα, οι ενετικοί θυρεοί και οι
κρυφές αυλές της παλιάς καστροπολιτείας αναλαμβάνουν να σε μεταφέρουν
στο χθες, τότε που το κάστρο είχε την
εποπτεία της θάλασσας και δώδεκα
ψηλούς πύργους. Ως τις μέρες μας
έφτασε μόνο ο Πύργος του Γλέζου, όπου
φιλοξενούνται διάφορες εκθέσεις και οι
συλλογές του Βυζαντινού Μουσείου. Δύο
πύλες, η Τρανή Πόρτα στα βόρεια και το
Παραπόρτι στα νότια, σε εισάγουν στη
μεσαιωνική γειτονιά με τα λαβυρινθώδη
σοκάκια, το Ενετικό Μουσείο στον Πύργο
Della Rocca-Barozzi, τη Σχολή Ουρσουλινών, την παλιά Εμπορική Σχολή που σήμερα στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα
εστιατόρια, τις γκαλερί και τα κουκλίστικα
εμπορικά καταστήματα.
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NAXOS TOWN CASTLE
The Castle of Mark Sanoudos, the
Venetian ruler who founded the
Duchy of the Aegean in 1207 with its
headquarters in Naxos, has a medieval
scent. The Venetian mansions, coats of
arms and the hidden courtyards of the
old fortress are taking visitors to the
past, when the castle and its twelve
towers supervised the surrounding
area. The Glezos Tower, where various
exhibitions and collections of the
Byzantine Museum are hosted, is the
only one still standing. Trani Porta on
the north and Paraporti on the south
are the two gateways to the medieval
neighborhood with the labyrinthine
alleys, the Venetian Museum (housed
in the Della Rocca-Barozzi Tower),
the Ursuline School, the Old School
of Commerce (which hosts the
Archaeological Museum), restaurants,
galleries and shopping boutiques.

Κουκλίστικο σοκάκι του Κάστρου.
A quaint alley at Naxos Town Castle.
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Το Φιλώτι.
Filoti village.
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ΦΙΛΩΤΙ

FILOTI

Το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο
χωριό της Νάξου εκτείνεται ανάμεσα σε
δύο λόφους στους πρόποδες του Ζα σε
υψόμετρο 400 μέτρων. Στην κεντρική
του πλατεία, τη λεγόμενη Γέφυρα, θα
απολαύσεις ένα καφεδάκι κάτω από τον
αιωνόβιο πλάτανο προτού συνεχίσεις την
περιήγησή σου στο εσωτερικό του
χωριού με τα έντονα κυκλαδίτικα
στοιχεία, τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις
καμάρες και τα υπόστεγα. Εδώ πρέπει
οπωσδήποτε να δεις την εκκλησία της
Παναγίας της Φιλωτίτισσας, την οποία
γιορτάζουν με μεγάλο τριήμερο
πανηγύρι, χορούς και βιολιά τον
Δεκαπενταύγουστο, αλλά και τον Πύργο
Barozzi που ορθώνεται λίγο έξω από τον
οικισμό, υπενθυμίζοντας το ενετικό
παρελθόν του χωριού. Έξω από το χωριό
ξεκινά μονοπάτι που οδηγεί στο σπήλαιο
του Ζα, με τους εντυπωσιακούς
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Απέχει
18χλμ. από τη Χώρα της Νάξου.

The largest and most populous village
of Naxos stretches between two hills at
the foothills of Za at an altitude of
1300 feet. At its central square, called
Gefyra (the Bridge), you will relax with
a coffee under the ancient plane tree
before continuing the tour of the village
with the Cycladic elements, the paved
alleys and the arches. You have to visit
the church of Panagia Filotitisa, which is
celebrated with a big three-day feast,
dances and violins on the 15th of
August, and the Barozzi Tower that
stands just outside the village, bringing
the Venetian past of the village to life.
Outside the village you will find a path
leading to the cave of Za, with its
impressive stalactites and stalagmites.
But if Filoti is about something that is
particularly well known, that’s its
exquisite agricultural and animal
products. It is 18 km away from Chora.
Λουλουδιασμένο στενό στο Φιλώτι.
A flowery alley at Filoti village.
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Εικόνα από το Χαλκί.
Halki village.

ΧΑΛΚΙ
Πρώτος σταθμός στο ταξίδι σου προς τα
χωριά της ενδοχώρας της Νάξου είναι το
Χαλκί, σε απόσταση 16χλμ. από τη Χώρα.
Παλιά εμπορική πρωτεύουσα και διοικητικό
κέντρο του νησιού, το Χαλκί κρατάει ακόμη
κάτι από την αίγλη του. Τα πανέμορφα
νεοκλασικά, τα σοκάκια με τα σοφιστικέ
μαγαζάκια, τα ατμοσφαιρικά cafe και τα
παλιά πυργόσπιτα θα σε μαγέψουν από την
πρώτη στιγμή που θα τα αντικρίσεις. Εδώ
επιβάλλεται η επίσκεψη στον εντυπωσιακό
ναό της Παναγίας της Πρωτόθρονης που
λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1052, στον
επιβλητικό Πύργο Μπαρότσι-Γρατσία του
17ου αιώνα και την ποτοποιία Βαλληνδρά,
όπου παράγεται το περίφημο Κίτρο Νάξου.

ΜΕΛΑΝΕΣ
Τρεχούμενα νερά, ξεχασμένοι από το χρόνο νερόμυλοι και ένας αρχαϊκός κούρος
του 6ου π.Χ. που κείτεται στην άκρη ενός
περιβολιού συνθέτουν το τοπίο του οικισμού σε μία από τις πιο εύφορες κοιλάδες
της Νάξου. Σημαντικότατο μνημείο και
αξιοθέατο όλης της Μεσογείου αποτελεί
το Παλάτι των Ιησουιτών στην περιοχή Καλαμίτσια, ένα μεσαιωνικό κτίσμα του 1673,
που αποτελούσε την εξοχική κατοικία του
τάγματος των Ιησουιτών Μοναχών.
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HALKI

Ο Άγιος Γεώργιος ο Διασορίτης, κοντά στο Χαλκί.
Agios Georgios Diassoritis church near Halki village.

The first stop on your way to the villages
of Naxos is Halki, 16 km away from
Naxos Chora. The old trade capital
and administrative centre of the island,
Halki, still holds something of his glory.
The beautiful neoclassic houses with the
blooming balconies, the paved courtyards,
the narrow streets with the sophisticated
shops, the charming cafés and the old
towers will enchant you from the very
first moment. Visit the impressive temple
of Panagia Protothroni, which has been
operating since 1052, in the imposing 17th
century Barotsi-Gratsia Tower and the
Vallindras distillery, where the famous
Kitro Naxos is produced.

MELANES
Springs, abandoned mills and an archaic
Kouros of Naxos resting in the edge of
an orchard compose the scenery of the
village in one of the most fertile valleys
on the island. The most important
monument and attraction of the whole
Mediterranean is the Palace of the
Jesuits, a medieval building, which was the
summer residence of the Jesuit Monks in
the district of Kalamitsia.
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ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ

APEIRANTHOS

Στους πρόποδες του όρους Φανάρι σε υψόμετρο περίπου 600μ. και 28χλμ. από τη Χώρα Νάξου, η Απείρανθος
ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό προφίλ της και
τον πολιτιστικό χαρακτήρα της. Πετρόχτιστα σπιτάκια,
μαρμάρινα καλντερίμια με θολωτές καμάρες, βυζαντινές
εκκλησίες, πλατείες και ενετικοί πύργοι, όπως ο Πύργος
του Ζευγώλη, συνθέτουν το γραφικό σκηνικό του χωριού.
Στην Απείρανθο οι παραδόσεις διατηρούνται αναλλοίωτες
μέχρι τις μέρες μας. Για του λόγου το αληθές, στον γυναικείο συνεταιρισμό οι υφάντρες δουλεύουν ακόμη στον
αργαλειό, δημιουργώντας μοναδικά υφαντά που αποτελούν
αξεπέραστα έργα λαϊκής τέχνης και παράλληλα πρωτότυπα δώρα για τους αγαπημένους σου. Εκτός από «πιστή»
των παραδόσεων, η Απείρανθος θεωρείται ο πολιτιστικός πυρήνας της Νάξου, καθώς διαθέτει πολλά μουσεία
(Αρχαιολογικό, Γεωλογικό, Λαογραφικό, Φυσικής Ιστορίας,
Παιδικού Πολιτισμού Αιγαίου, Εικαστικών Τεχνών) και τη
μεγαλύτερη βιβλιοθήκη των Κυκλάδων Ν.Ν. Γλέζου, που
μαρτυρούν τη βαθιά σχέση των ντόπιων με τις ρίζες τους.

At the foot of Mount Fanari at an altitude of
approximately 2000ft and 25 km from Naxos Chora,
Apeiranthos stands out for its unique architectural prof ile
and cultural character. Stone-built houses, marble cobbled
streets, Byzantine churches, squares and Venetian towers,
such as the Zevgoli Tower, make up the picturesque
scenery of the village. In Apeiranthos the traditions remain
unchanged to this day: the women’s cooperative still
weave on the loom, creating unique woven fabrics that
are unsurpassed works of folk art and also original gifts
for your loved ones. Apart from the guardian of traditions,
Apeiranthos is considered the cultural hub of Naxos, as it
has many museums that prove the deep relationship of the
locals with their roots. You will have the opportunity to visit
the Archaeological and Geological Museum, the Natural
History Museum, the Folklore Museum, the Aegean
Museum of Children’s Culture, the Museum of Fine Arts
and the largest library of the Cyclades, NN Glezos.

P.aR

Η Απείρανθος.
Apeiranthos village.

Chora Naxos / T: +30 22850 26200, Mob.: +30 6973 772610 -11
www.naxosvision.com, email: info@naxosvision.com
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ΖΑΜΠΟΝΙ ΝΑΞΟΥ
Το ζαμπόνι είναι ένα από τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα
αλλαντικά των Κυκλάδων! Παρασκευάζεται στα χωριά
της ορεινής Νάξου, ωστόσο η παραγωγή του δεν είναι
συστηματική. Λίγοι κρεοπώλες το φτιάχνουν και σε
μικρές ποσότητες που επαρκούν μόνο για τοπική κατανάλωση. Το ζαμπόνι ουσιαστικά είναι ολόκληρο παστό
χοιρινό μπούτι. Οι ντόπιοι λένε ότι για να γίνει πετύχει
η «συνταγή» πρέπει όταν σφαγιαστεί το ζώο να φυσάει
βοριάς, ώστε το ζαμπόνι να στραγγιστεί καλά. Αρχικά το
αφήνουν πατικωμένο με βαριά πέτρα για 24 ώρες μέχρι
να φύγουν όλα τα υγρά κι έπειτα αλείφουν το καθαρό
κρέας με μείγμα μπαχαρικών, που περιλαμβάνει αλάτι,
πιπέρι, κανέλα, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο και μπαχάρι.
Αν και θυμίζει πολύ το προσούτο στη γεύση, το ζαμπόνι
Νάξου είναι πιο πικάντικο και αρμυρό, καθώς τοποθετείται σε ξύλινο τελάρο και καλύπτεται με χοντρό αλάτι
ώσπου να «ψηθεί». Η περίοδος του παστώματος διαρκεί
από 3 έως 6 μήνες ανάλογα με το μέγεθος του χοιρινού.
Τέλος, όταν βγει από το καφάσι, ξεπλένεται με νερό και
ξύδι και αφού στεγνώσει, κόβεται σε πολύ λεπτές φέτες.
Γευστικό tip: Το ζαμπόνι Νάξου είναι ιδανικό συνοδευτικό
για το ρακί, το ούζο και το τσίπουρο!

Ο αρχαίος ναός της Δήμητρας στον Γύρουλα.
The archaic temple of the goddess Demeter at Gyroulas.

ΣΑΓΚΡΙ
Έντεκα χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Νάξου βρίσκεται το
κουκλίστικο Σαγκρί, με τη μακραίωνη ιστορία και την ασύγκριτη
αρχιτεκτονική του. Εδώ βρίσκονται και μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού, όπως το μοναστήρι του Αγίου Ελευθερίου, που λειτουργούσε ως κρυφό σχολειό στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο, ο
Πύργος Παλαιολόγου του 1699 και ο Πύργος Μπαζαίου ή Μονή
Τιμίου Σταυρού, πρώην οχυρωμένο μοναστήρι του 1600 που σήμερα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και το φεστιβάλ Νάξου.
Σε απόσταση 4χλμ. από το Σαγκρί, βρίσκεται και ο φημισμένος
αρχαιολογικός χώρος του Γύρουλα, με τον αναστηλωμένο, αρχαϊκό ναό της θεάς Δήμητρας και το βραβευμένο μουσείο του.

ΕΓΓΑΡΕΣ
Ο μεγάλος λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης στο βιβλίο του
«Αναφορά στον Γκρέκο» έγραψε για τις Εγγαρές «αν ο Παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ». Και πράγματι είναι… Ένας τόπος ευλογημένος μέσα στην καταπράσινη κοιλάδα, με οπωροκηπευτικές καλλιέργειες που τροφοδοτούν ολόκληρο το νησί. Εδώ
παράγονται πολλά από τα εκλεκτά ναξιώτικα προϊόντα, όπως
ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, τυροκομικά και φυσικά, η πεντανόστιμη πατάτα Νάξου. Στις Εγγαρές, μπορείς να επισκεφθείς τα δύο
αναπαλαιωμένα ελαιοτριβεία, τους διατηρητέους νερόμυλους
στον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Λαγκάδας και το μαρμάρινο,
δίτοξο γεφύρι του 1899 λίγο έξω από το χωριό.
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SAGRI
Sagri village lies 11 km away from the port of Naxos. Its long
history and incomparable architecture are testified by some of
the most important sights of the island, such as the Monastery
of Agios Eleftherios, which served as a Krifo Scholio (i.ei.secret
school) during the Ottoman rule and today houses the Folklore
Museum, the 1699 Palaiologos Tower and the Bazeos Tower,
former fortified 1600 Monastery of the Holy Cross, that today
hosts cultural events and the Naxos festival. Within 2.5 miles
from Sagri, you find the famous archaeological site of Gyroulas,
with the restored archaic temple of the goddess Demeter and
its award-winning museum.

EGGARES
Nikos Kazantzakis in his book «Reports to Greco» refers to
Eggares as ‘an earthy paradise’. The fruit and vegetable crops
that grow in the lush valley nourish the whole island. Many of
the exquisite Naxos products, such as olive oil, citrus, cheese
and, of course, the delicious Naxos potato are produced here.
In Eggares, you can visit the two restored olive mills, the
preserved watermills in the abandoned settlement of Lagada,
and the marble, binary bridge, built in 1899, just outside the
settlement. The pristine Ammitis beach is situated very close
to the village, as is the homonymous river where you are likely
to spot the black-winged stilt.

ZAMBONI NAXOS
Zamboni belongs among the rarest and most iconic
deli meats of Cyclades! It is made at the villages of
mountainous Naxos, yet its production remains nonsystematic. Few butchers make it, in limited quantities,
enough only for local consumption. Zamboni is essentially
a whole salt-cured pork loin. According to locals, the
magic formula for a successful preparation is the northers
that should blow during the slaughter of the animal, so
that zamboni will drain perfectly. First of all, the meat is
left under a large heavy stone for 24 hours, to drain all of
its juices, and then it is smeared with a spice mix of salt,
pepper, cinnamon, cloves, nutmeg and allspice. Although
its flavor is reminiscent of prosciutto, zamboni is more
piquant and savory, because it is placed in a wooden
crate and covered in coarse salt until completely dry.
The salt curing process lasts 3 to 6 months, depending
on the size of the pork loin. Finally, after the meat is off
the crate, it is rinsed with water and vinegar and, when it
dries, it is cut into very thin slices.
Tasty tip: Zamboni of Naxos is the perfect side dish for
three Greek traditional spirits, raki, ouzo and tsipouro!
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Η ακτή της Αγίας Άννας από ψηλά.
Aerial photo of Agia Anna bay.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
«Αδερφάκι» της παραλίας του Αγίου
Προκοπίου με ειδυλλιακά νερά και
κέδρους που «χρωματίζουν» την
κατάξανθη αμμουδιά. Η Αγία Άννα
στην οργάνωση παίρνει άριστα, καθώς
διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώστρες,
καταστήματα και εστιατόρια
που εκτείνονται κατά μήκος της
ακρογιαλιάς. Βρίσκεται σε απόσταση
7χλμ. από τη Χώρα.

ΠΛΑΚΑ
«Δίδυμη» της Αγίας Άννας, 8χλμ. μακριά
από τη Χώρα. Από τις πιο μεγάλες στο
νησί με μήκος 4 χλμ., διακρίνεται για
την οργάνωσή της, καθώς κατά μήκος
της υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστρες
και beach bars. Στα 60’s οι χίπις είχαν
βρει εδώ τον δικό τους παράδεισο
που είχε κέδρους ως εκεί που σκάει
το κύμα, σαγηνευτικά πρασινογάλαζα
νερά, εξωτικούς αμμόλοφους και θέα
στα Γλαρονήσια και την Πάρο. Η ίδια
εικόνα εξακολουθεί να μαγεύει τους
σύγχρονους παραθεριστές.
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AGIA ANNA
A “sibling” of Agios Prokopios beach,
with idyllic waters and cedar trees
adding their hues to the ultra-blonde
sand. Agia Anna is organized to a T,
boasting sun umbrellas and sunbeds
and lined with various shops and
restaurants. You will find Agia Anna 7
km away from Chora.

PLAKA
A “twin” of Agia Anna beach, 8 km
away from Chora. One of the largest
of the island, 4 km long, it is famous
for its facilities, as it is lined with sun
umbrellas, sunbeds and beach bars.
During the 1960s, hippies had found
their private paradise here, with
cedar trees up to where waves crash,
mesmerizing teal waters, exotic sand
dunes and views to Glaronissia and
Paros Islands. The same sight has the
same enthralling effect on modern day
vacationers.
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Beachfront accommodation and a la carte restaurant

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AGIOS GEORGIOS

Η κοντινή απόσταση από τη Χώρα (μόλις 3΄ οδικώς) την καθιστά
αυτομάτως πρώτη επιλογή για όλους, όσοι επιθυμούν άμεση
πρόσβαση στη… δροσιά! Η ρηχή θάλασσα του Αγίου Γεωργίου
λειτουργεί ως πόλος έλξης για οικογένειες με παιδιά, ενώ τα κεφάτα beach bars και τα κέντρα υδάτινων σπορ προσελκύουν στην
οργανωμένη παραλία το δικό τους νεανικό-αθλητικό κοινό.

Its short distance from Chora (only a 3΄ drive) makes it
the f irst option of those who want immediate access to…
coolness! The shallow sea of Agios Georgios is a pole of
attraction for families, while the hip open air bars and water
sport centers bring their own young and athletic fans to this
organized beach.

ΑΛΥΚΟ

ALIKO

Δεν είναι μία παραλία, αλλά μία χερσόνησος με διαδοχικούς ορμίσκους που έχουν θέα στη νότια Νάξο. Κάτω από το προστατευόμενο κεδρόδασος του Αλυκού βρίσκονται παρθένες αμμουδιές
με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά, ιδανικές για όσους θέλουν
να αποφύγουν την πολυκοσμία και τη βαβούρα. Πρόκειται για μη
οργανωμένες παραλίες, «καλυμμένες» με ζαχαρένια αμμουδιά,
όμως ο καταγάλανος βυθός τους έχει αρκετά βράχια. Παρά το
γεγονός ότι είναι σχετικά απομονωμένη περιοχή, είναι εύκολα
προσβάσιμη μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και απέχει 20χλμ.
από τη Χώρα της Νάξου.

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Η πολυβραβευμένη ινσταγκραμική παραλία της Νάξου συγκαταλέγεται στη λίστα με τις καλύτερες πλαζ της Ευρώπης. Δικαιολογημένα, θα σκεφτείς, αντικρίζοντας τα βαθυγάλαζα ύδατα, τη
λευκή αμμουδερή ακτή μήκους 2χλμ. και τις υψηλού επιπέδου
τουριστικές υποδομές. Στην περιοχή θα βρεις κυριολεκτικά τα
πάντα∙ πολυτελή ξενοδοχεία, beach bars, εστιατόρια, ταβέρνες
και κέντρα θαλάσσιων σπορ (kanoe kayak, jet ski, windsurfing). Ο
Άγιος Προκόπιος απέχει 5χλμ. από τη Χώρα της Νάξου.
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It is not a beach but a peninsula with successive coves overlooking
southern Naxos. Below the protected cedar forest of Aliko, there
are pristine beaches with turquoise crystal clear waters, ideal for
those who want to avoid crowds and noise. These are unorganized
beaches, dusted with sugar sand, but their deep blue bottom has
many rocks. Aliko has an exotic character, sand dunes, a small
chapel on the edge and a view that reaches to Iraklia and Ios.
Although relatively isolated, it is easily accessible via an asphalt
road and is 12 miles away from Naxos Town.

P.aR

Η παραλία του Αγίου Γεωργίου.
Agios Georgios beach.

AGIOS PROKOPIOS
This multi-awarded Instagrammable beach of Naxos is
included among the top European beaches. Well deserved you
will think upon seeing the deep blue waters, the white 2 km
sandy coast and the high-end tourism and leisure facilities.
You will f ind everything here, from luxury hotels and beach
bars to restaurants, taverns and water sport centers for canoe
kayak, jet ski and windsurf ing. Agios Prokopios is 5 km away
from Chora of Naxos.

St. George Beach / Naxos / T: +30 22850 24648 / M +30 6977275832 / E: info@ippokampos-naxos.com
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KOUFONISI
KOUFONISI
Τα Κουφονήσια ανήκουν στο σύμπλεγμα των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων
και βρίσκονται νοτιοανατολικά της
Νάξου και δυτικά της Αμοργού.
Αποτελούνται από δύο νησίδες, το
Άνω και το Κάτω Κουφονήσι, τις οποίες
χωρίζει ένας στενός πορθμός πλάτους
200 μέτρων. Στην κοινότητα των
Κουφονησίων ανήκουν η ακατοίκητη
νήσος Κέρος, προστατευόμενη
αρχαιολογική περιοχή, αλλά και εννέα
μικρότερες νησίδες. Κατοικημένο είναι
μόνο το Άνω Κουφονήσι ή Επάνω
Νησί, το οποίο γνωρίζει σημαντική
τουριστική ανάπτυξη, διατηρώντας
ωστόσο αναλλοίωτο το παρθένο φυσικό
τοπίο του. Στο Κάτω Κουφονήσι η
δόμηση έχει απαγορευτεί από το
1992, ενώ εδώ υπάρχουν μόνο κάποια
παλιά αγροτόσπιτα, μία ταβέρνα που
λειτουργεί τους θερινούς μήνες και
το εκκλησάκι της Παναγιάς.
Koufonisia are part of the Small (or Lesser)
East Cyclades island complex, located
southeast of Naxos and west of Amorgos.
They comprise of two main isles, Ano
Koufonisi (meaning “Upper Island”) and
Kato Koufonisi (meaning “Lower Island”),
separated by a narrow strait of 200 m width.
Koufonisia community also includes the
uninhabited isle of Keros, which is a protected
archaeological area, as well as nine smaller
islets. The only resided area is Ano Koufonisi
(or Epano Nisi), which despite its great
thriving in tourism, yet manages to preserve
its virgin natural landscape unspoiled. In
Kato Koufonisi, building has been prohibited
since 1992, while there are only few old
farmhouses, a tavern operating during the
months of summer and the small church
of Panagia.

Xilombatis
Pori

Fanos Italida

Parianos

Pano koufonisi

Ammos

Finikas

Kato koufonisi
Panagia
Fykio
Nero
Pezoulia

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22850
• Local Tel. Code: (+30) 22850
• Έκταση: 5,7 τ. χλμ. (Άνω Κουφονήσι)
• Area: 5,7 km2 (Ano Koufonisi)
• Μήκος ακτογραμμής: 14, 4 χλμ.
(Άνω Κουφονήσι)
• Coastline length: 14.4 km (Ano Koufonisi)
• Πώς θα πάτε: Με το ταχύπλοο Super
Speed και αναχώρηση από το λιμάνι της
Ραφήνας.
• How to get there: With the Super Speed
speedboat, departing from the port of Rafina.

Στάλα από
παράδεισο
A Drop of Heaven
Λαχταράμε τιρκουάζ θάλασσες, αστραφτερή άμμο και γαλήνη... διακοπές στο
μικροσκοπικό νησί του αιώνιου καλοκαιριού και του κυκλαδίτικου εξωτισμού.
Λαχταράμε ταξίδι στο όνειρο.
We long for turquoise seas, shimmering sand and serenity... For holidays in
the tiny island of eternal summer and Cycladic exoticism.
We long for a dream voyage.

www.goldenstarferries.gr
Photo: George Simos, Shutterstock
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Τα τιρκουάζ νερά της Άμμου.
Turquoise waters at Ammos beach.

ANO KOUFONISI

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
Μια τόση δα κουκίδα γης κλείνει μέσα της
όλη την ομορφιά των Κυκλάδων. Το Άνω
Κουφονήσι δεν είναι ένας ακόμα εναλλακτικός προορισμός του Αιγαίου. Είναι
ο ορισμός του επίγειου παραδείσου και,
μάλιστα, σε μικρογραφία. Έχει έκταση μόλις
5,7 τ.χλμ., όπερ σημαίνει ότι μπορείς να το
γυρίσεις μόλις μέσα σε δύο ώρες και να πας
παντού με τα πόδια (το αυτοκίνητο εδώ
είναι περιττό). Περικυκλωμένο από εξωτικά
τιρκουάζ νερά, κούφια βράχια, σπηλιές – αλλοτινά λημέρια πειρατών – και χρυσαφένιες
αμμουδιές, μοιάζει με πελώρια παραλία. Το
Επάνω Νησί, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι,
έχει μόνο έναν οικισμό, περίπου 400 μόνιμους καλόκαρδους κατοίκους και ανόθευτο
τοπίο που θα κλέψει την καρδιά σου. Πάνω
από το «εξωτικό» λιμάνι με τη διάφανη
θάλασσα απλώνεται το μικροσκοπικό Χωριό
–ή Χώρα– με τα κατάλευκα κυκλαδίτικα σπιτάκια, τα ασβεστωμένα σοκάκια, την όμορφη
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου – προστάτη
του νησιού και το κεντρικό καλντερίμι, όπου
θα βρεις σούπερ ρακόμελα, λουκουμάδες και
τίμιο ελληνικό street food.
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All the beauty of Cyclades is
concentrated in a tiny dot on the
map. Ano Koufonisi is not just another
alternative destination of the Aegean.
It is the definition of heaven on
earth, and a miniature one for that
matter. Its total area is only 3.7 km2,
which means that you can see it all
in just two hours and go everywhere
on foot (cars are unnecessary here).
Surrounded by exotic turquoise waters,
hollow rocks, caves —once grottos
of pirates— and stretches of golden
sand, it looks like a vast beach. Epano
Nissi, as locals call it, boasts one
and only settlement, approximately
400 permanent jovial residents and
an unspoiled landscape that will
steal your heart. Perched above the
“exotic” port with the transparent
sea, lies tiny Chorio —or Chora—
with its pristine white Cycladic small
houses, whitewashed narrow streets,
the quaint church of Agios Georgios
— the patron saint of the island—,
and the main cobbled street, where
you can find high-quality rakόmelo
(a traditional Greek mixed alcoholic
drink), loukoumades (Greek donuts)
and hearty Greek street food.

Σοκάκι του Χωριού.
Alley at Chorio village.
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Το Γάλα από ψηλά.
Aerial view of Gala.

ΓΑΛΑ
Ένα πριβέ ακρογιάλι με λευκά νερά κρύβεται κάτω από επιβλητικά ιζηματογενή πετρώματα, προσμένοντας τον επισκέπτη που
θα ακολουθήσει το μονοπάτι από το Πορί προς τα ανατολικά
(περίπου 550μ.), που θα σκαρφαλώσει, ενδεχομένως θα κουραστεί, αλλά θα ανταμειφθεί, αντικρίζοντας έναν αναπάντεχο
γεωλογικό σχηματισμό. Στο Γάλα ή Τρυπητή για τους ντόπιους,
τα αφρισμένα κύματα εισχωρούν σε μια βραχοσπηλιά και
δημιουργούν μια μικροσκοπική παραλία με γαλακτώδη νερά,
χρωματισμένα από το ασβέστιο των τοιχωμάτων των βράχων.
Εδώ, αν η ήρεμη θάλασσα το επιτρέπει, με ένα μακροβούτι μπορείς να βρεθείς στο ανοιχτό πέλαγος και να νιώσεις την απόλυτη
ελευθερία.

ΠΙΣΙΝΑ
Όνομα και πράγμα! Ανάμεσα στην Ιταλίδα και το Πορί, στο
ανατολικό τμήμα του Άνω Κουφονησίου, η Πισίνα είναι η τρανή
απόδειξη πως όταν η φύση έχει κέφια, δημιουργεί μαγικές
εικόνες. Η διάβρωση των πωρόλιθων από τη θάλασσα σχημάτισε εδώ μια φυσική πισίνα με καταπράσινα νερά που αποτελούν
πρό(σ)κληση για μοναδικές, τολμηρές βουτιές. Η Πισίνα απέχει
5’ με τα πόδια από το Πορί.
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GALA
Beneath towering sedimentary rocks hides a secluded stretch
of sand with white waters, ready for visitors willing to follow
the trail from Pori to the east (about 550 m.), climb, possibly
get tired but also get rewarded once they lay eyes on the
unexpected geological formations of this beach. In Gala —or
Tripiti, as the locals call it—, frothy waves hem a rock cave,
creating a tiny beach with milky waters (Gala means “milk” in
Greek), hued by the lime of the rock walls. If the sea is calm,
you can dive and find yourself in the open sea, feeling a sense
of absolute freedom.

PISINA
This beach certainly lives up to its name, which means
“swimming pool” in Greek! Nestled between Italida and Pori,
on the eastern part of Ano Koufonisi, Pisina proves that Nature
can create magic. The erosion of the tufa by the sea has
created a natural swimming pool with green waters, calling for
one-of-the-kind, bold dives. Pisina is a 5-minute walk from Pori.
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Οι σπηλιές Ξυλομπάτη.
The Xilombatis Caves.

ΣΠΗΛΙΕΣ ΞΥΛΟΜΠΑΤΗ

XILOMBATIS CAVES

Το ταξίδι στο Άνω Κουφονήσι ισοδυναμεί με συλλογή εμπειριών.
Πρέπει να γαληνέψεις στα νερά μικροσκοπικών κολπίσκων
που λες και φτιάχτηκαν για δυο, πρέπει να ακολουθήσεις την
παράκτια διαδρομή για να φτάσεις στην Ιταλίδα, πρέπει να
κολυμπήσεις στο Πορί. Και από εκεί, πρέπει να διασχίσεις
περίπου 150μ. βόρεια της αμμουδιάς πάνω στο βραχώδες
έδαφος, για να φτάσεις στον Όρμο του Ξυλομπάτη και τις
θαλασσινές σπηλιές του. Σαν φυσικά γλυπτά, διαμορφωμένα από
το αγιάζι και την αλμύρα, τα υδάτινα σπήλαια με τα καταπράσινα
νερά, μες στην απλότητά τους συνιστούν ένα εντυπωσιακό
τοπίο και σημείο για ιδιαίτερες βουτιές. Μάλιστα, το ένα από
αυτά καταλήγει σε μια κρυφή παραλία! Θα τα προσεγγίσεις
είτε με σκάφος από το λιμάνι της Χώρας, είτε κατεβαίνοντας
προσεκτικά τα βράχια της κοντινής ακτής στο Πορί και στη
συνέχεια κολυμπώντας.

To travel to Ano Koufonisi is to gather a cornucopia of
experiences. Relax in the waters of tiny creeks, seemingly
made only for two, follow the coastal route to reach
Italida beach, swim in Pori. From there, walk about 150 m.
north of the sandy beach on the rocky ground, to reach
Xilombatis Bay and its sea caves. Like natural sculptures
chiseled by the winds and the salt, these water caves with
their green waters, make up an impressive landscape in
their simplicity and a spot for unforgettable dives.
In fact, one of them ends up on a hidden beach! You can
reach Xilombatis Caves either by boat from the port of
Chora or by carefully descending the rocks of the nearby
coast at Pori and then swimming.

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
Αν έχεις μέσα σου το μικρόβιο της ανακάλυψης, θα θελήσεις να
επισκεφθείς τη μικρή σπηλιά κοντά στο Πορί, κινούμενος κατά
μήκος της ακτογραμμής, προς το δεξιό άκρο του κόλπου (απέχει
3’ από την Πισίνα). Ακολουθώντας ένα άνοιγμα ανάμεσα στα
βράχια, θα συναντήσεις την είσοδο του σπηλαίου και στα δεξιά
το Μάτι του Διαβόλου, μια τρύπα που επικοινωνεί με τη θάλασσα
και δημιουργεί ένα μοναδικό φαινόμενο∙ τα ισχυρά ρεύματα
ανεβάζουν τα μανιασμένα ύδατα ως το πάτωμα της σπηλιάς
και στη συνέχεια τα τραβούν και πάλι πίσω στο εσωτερικό της
θάλασσας, αποκαλύπτοντας τη συγκλονιστική δύναμη του νερού.
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TO MATI TOU DIAVOLOU
If you are a discovery enthusiast, you should def initely
visit this small cave near Pori, walking along the
coastline, to the right end of the bay (3’ from Pisina
beach). Entering an opening between the rocks, you
will see the entrance of the cave and, to the right, To
Mati tou Diavolou (“The eye of the devil” in Greek), a
hole that connects with the sea and creates a unique
phenomenon; strong currents bring the stormy waters to
the cave bottom and then they pull back, revealing the
unfathomable power of the sea.
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Η παραλία στους Καστέλλους.
Kastelli beach.

ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

Ένας πορθμός πλάτους μόλις 200μ. το
χωρίζει από το Άνω Κουφονήσι κι όμως,
όταν κατεβαίνεις με τη λάντζα στον παλιό
οικισμό της Παναγιάς, έχεις την αίσθηση
πως τούτος ο τόπος είναι ξεχασμένος από
τον χρόνο. Ακατοίκητο, το Κάτω Κουφονήσι δεν έχει παρά κοπάδια αιγοπροβάτων,
ελάχιστες θερινές κατοικίες (η δόμηση έχει
απαγορευτεί από το 1992), παλιά κτίσματα
που πλέον χρησιμοποιούνται ως αποθήκες κτηνοτρόφων και ψαράδων, το λιτό
εκκλησάκι της Παναγιάς που γιορτάζει τον
Δεκαπενταύγουστο με μεγάλο πανηγύρι και
μία ταβέρνα που λειτουργεί τους θερινούς
μήνες. Αν θέλεις να βρεθείς μακριά από
τον πολιτισμό για να ζήσεις μια αρχέγονη
πραγματικότητα στην επίγεια Εδέμ του
Αιγαίου, θα επιλέξεις το Κάτω Νησί. Το
καΐκι του Πράσινου θα σε αφήσει στην
ειδυλλιακή παραλία Νερό. Σαν πατήσεις το
πόδι σου στην ακτή, θα αναγνωρίσεις τους
σύγχρονους Ροβινσώνες που επέλεξαν να
περάσουν τις διακοπές τους μόνο με τα
απαραίτητα στις σκηνές τους, να μοιράζονται αρμυρίκια, ξεχασμένους φοίνικες και
τον λαμπερό έναστρο ουρανό. Εκτός από
τους ελεύθερους campers, θα αντικρίσεις
και γυμνιστές, πρωτόπλαστους του σήμερα
που μισούν τα μαγιό και τις ανέσεις. Το
άγριο Κάτω Κουφονήσι με το ανέγγιχτο
τοπίο ορίζει την απόλυτη ελευθερία. Θα
την νιώσεις πεζοπορώντας ως το ύψωμα της Αλωνίστριας για να ατενίσεις την
απρόσκοπτη θέα στην Κέρο και το Πάνω
Νησί ή κολυμπώντας σε παρθένες παραλίες
με απόλυτη ησυχία, όπως τα Πεζούλια, οι
Λάκκοι και το Φύκιο.
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KATO KOUFONISI

A strait only 200 m wide separates it from
Ano Koufonisi, yet when the boat stops at
the old settlement of Panagia, you feel like
time stands still in this place. Uninhabited,
Kato Koufonissi is empty, with the
exception of some flocks of sheep and
goats, few summer houses (building has
been prohibited since 1992), old buildings
now used as warehouses by farmers or
fishermen, the humble small church of
Panagia, dedicated to the Dormition
of Virgin Mary and celebrating it on 15
August with a great panigiri (festival), and
the one and only tavern
operating during the months of summer.
If you want to get away from the hustle
and bustle of the city, to experience
a primordial reality in the Eden of the
Aegean, you must choose Kato Koufonisi.
The boat of Prasinos will let you on the
idyllic beach of Nero. Once you set foot
on the coast, you will recognize modern
day Robinson Crusoes who chose to spend
their vacations only with the absolute
necessary in their tents, sharing the shade
of tamarisks and forgotten palm trees
and a bright starlit sky. Except for free
campers, you will also meet naturists,
modern-day Adams and Eves who not
concern themselves with bathing suits
and amenities. Wild Kato Koufonissi, with
its unspoiled landscape, is the definition
of freedom. You will feel it too if you hike
up to Alonistria hill to enjoy undisturbed
views of Keros and Epano Nisi, or swim in
virgin beaches of absolute tranquility, like
Pezoulia, Lakki and Fikios.

Η Άμμος, η παραλία του Χωριού.
Ammos, the beach of Chorio village.

Κουφονήσι.
Kato Koufonisi.

ΑΜΜΟΣ
Η κύρια παραλία του Χωριού προλογίζει με τον καλύτερο τρόπο τη μοναδική εμπειρία που θα βιώσεις στις παραδεισένιες ακρογιαλιές του νησιού. Δίπλα στο λιμάνι,
τα πεντακάθαρα, τιρκουάζ νερά, η μικρή αμμουδιά, τα
λιγοστά αρμυρίκια, τα γραφικά ψαροκάικα και η Κέρος
στο βάθος είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις, σαν
φτάνεις στο Κουφονήσι. Η ρηχή θάλασσα της Άμμου
αποτελεί safe επιλογή των οικογενειών με παιδιά, αλλά
και των ντόπιων. Εδώ, επιβάλλεται μια τελευταία βουτιά
λίγο πριν το ταξίδι της επιστροφής. Ιδανική και για
όσους δεν επιθυμούν μετακινήσεις και θέλουν άμεση
πρόσβαση σε εστιατόρια και café.

AMMOS
The main beach of Chorio is the prelude to the unique
experience you will live on the beaches of the island. This
will be your first sight upon arriving at Koufonissi, right next
to the port: crystal clear turquoise waters, a small sandy
beach, small trees, picturesque fishing boats and Keros
in the background. The shallow sea of Ammos makes it
a safe choice for families and locals alike. A last dive here
is definitely a must before your trip back home. Ideal for
those who do not wish to move around and want quick
access to restaurants and cafés.

facebook.com / barsorokos
instagram.com / barsorokos
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This dream island invites you to get lost in
“embraces” of endless blue, party all day long
in cheerful beaches and enjoy your loneliness in
secret shores. With over 30 magical beaches, Ios
challenges you to discover your personal Eden.

Πορί, η παραλία-πισίνα.
Pori, the pool-beach.

ΠΟΡΙ

Αντικρίζοντας το Πορί, νιώθεις
πως παίζεις στο σίκουελ της ταινίας
«Επιστροφή στη Γαλάζια Λίμνη». Τα
νερά είναι χρωματισμένα με το πιο
καθάριο γαλανό που είδες ποτέ, η
κατάλευκη άμμος μοιάζει με πούδρα, το
αιγαιοπελαγίτικο φως πιο εκτυφλωτικό από
ποτέ και η εκτεταμένη παραλία φαντάζει
με σκηνικό από τα πιο τρελά σου όνειρα.
Το μαγευτικό κοντράστ συμπληρώνουν
οι έντονοι αέρηδες, οι windsurfers και
η μοναδική αίσθηση γαλήνης σε έναν
τόπο αιώνιων διακοπών. Το Πορί είναι
η πιο απομακρυσμένη παραλία του
Άνω Κουφονησίου (περίπου 4χλμ. από
το Χωριό) και προσεγγίζεται είτε από
θαλάσσης με τα εκδρομικά καραβάκια
είτε με πεζοπορία σε περίπου 40’. Στην
περιοχή θα βρεις και café-restaurants για
μεσογειακές γαστρονομικές απολαύσεις.

ΦΑΝΟΣ

Στο τοπίο του πρωταγωνιστούν η
κυκλαδίτικη αγριάδα, οι εξωτικές πινελιές
και τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά στην
τροπική απόχρωση της Καραϊβικής που
δεν ταράζονται ποτέ, καθώς οι βόρειοι και
δυτικοί άνεμοι δεν πνέουν στην περιοχή.
Στο ομώνυμο beach bar θα κάνεις ένα
γευστικό break για φαγητό, καφέ ή
χαλαρό ποτάκι. Η παραλία απέχει περίπου
1.400μ. από το Χωριό και 300μ. από τον
Φοίνικα.
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PORI
The first time you behold Pori, you feel
like starring in the “Return to the Blue
Lagoon» sequel: the waters are hued
with the purest blue tones, the sand is
powder-fine and pristine white, the light of
the Aegean more dazzling than ever and
the wide beach looks like the backdrop
of your wildest dreams. This breathtaking
landscape is complemented by intense
winds, windsurfers and a unique sense of
serenity in a place where vacations never
end. Pori is the most remote beach of
Ano Koufonisi (about 4 km from Chorio)
and can be reached either by sea with
excursion boats or by hiking in about 40’.
You will find coffee-restaurants in the area,
for Mediterranean gastronomic delights.

Η παραλία του Φανού.
Fanos beach.

FANOS
Its landscape is dominated by the Cycladic
wild beauty, exotic touches and the shallow,
in tropical shade of the Caribbean waters,
that are always, as the north and west winds
spare this area. In the beach bar of the same
name you can enjoy a delicious break for
food, coffee or a laid-back drink. The beach
is approximately 1.400 m. from Chorio and
300 m. from Finikas.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

Στη Σύρο, µόνο σε 2 ώρες!

Η παραλία της Ιταλίδας.
Italida beach.
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ΙΤΑΛΙΔΑ (ΠΛΑΤΙΑ ΠΟΥΝΤΑ)

ITALIDA (PLATIA POUNDA)

Επισήμως ονομάζεται Πλατιά Πούντα,
ωστόσο έγινε ευρέως γνωστή ως
«Ιταλίδα», καθώς η ιδιοκτήτρια
της περιοχής πάνω από την ακτή
κατάγεται από τη γείτονα χώρα. Είναι
από τις πιο πολυσύχναστες στο
νησί, αμμοσκέπαστη, προικισμένη
με γαλαζοπράσινη θάλασσα και τη
φήμη της ωραιότερης παραλίας στο
Κουφονήσι. Με ορμητήριο το Χωριό
-αν δεν επιλέξεις το καραβάκι- θα την
προσεγγίσεις σε περίπου 30’. Ακριβώς
δίπλα, ένας ήσυχος κολπίσκος, το
Ιταλιδάκι, προσφέρεται για γυμνισμό.

Although the official name of this
sandy beach is Platia Pounda, it became
widely known as «Italida», (“Italian
woman” in Greek) because the owner
of the estate above the coast is Italian.
It is one of the most crowded beaches
of the island, boasting emerald and
lapis-hued sea and the reputation of
the most beautiful beach in Koufonisi.
If you do not choose to access it by
boat, you can approach Italida in
about 30’ from Chorio. Right beside it,
naturists will find their perfect spot in
the quiet cove of Italidaki.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

FINIKAS

Γνωστή και ως Χαροκόπου, η παραλία
του Φοίνικα απέχει περίπου 1.400μ.
από το Χωριό. Στη ζαχαρένια αμμουδιά
με τα κρυστάλλινα σαν γυαλί ύδατα
και τη θέα στην Κέρο θα φτάσεις
πεζή μέσα σε 20’ ή με τη λάντζα του
Πράσινου που αναχωρεί από το λιμάνι
κάθε μία ώρα. Προστατευμένη από
τους βόρειους ανέμους, θεωρείται
ιδανική για οικογένειες. Επιβάλλεται να
επισκεφθείς την ομώνυμη ψαροταβέρνα
για φρέσκο ψάρι.

Also known as Harokopou, Finikas beach
is approximately 1,400 m from Chorio.
You can reach this sandy beach with
glass-like waters and views to Keros
Island, with a 20’ minute walk or with
the boat of captain Prasinos, departing
from the port every hour. Sheltered from
northern winds, Finikas beach is ideal
for families. Don’t forget to visit the fish
tavern of the same name for fresh sea
delicacies.

Η παραλία του Φοίνικα.
Finikas beach.

SUPER SPEED το µοναδικό τριµαράν στην Ελλάδα!

Central & Eastern

Cyclades

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

SYROS MYKONOS PAROS NAXOS KOUFONISI AMORGOS
Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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AMORGOS
AMORGOS
Το νησί του απέραντου γαλάζιου
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο
των Κυκλάδων και απέχει 136 ναυτικά
μίλια από τον Πειραιά. Έχει μακρόστενο
σχήμα, απότομη ορεινή μορφολογία
εδάφους και δύο φυσικά λιμάνια σε
αντίθετες κατευθύνσεις, τα Κατάπολα
(στα δυτικά) και την Αιγιάλη (στα βορειοανατολικά). Πρωτεύουσα της Αμοργού
είναι η λαβυρινθώδης Χώρα, από τις
ωραιότερες του Αιγαίου, χτισμένη στην
καρδιά της ενδοχώρας ανάμεσα σε
μικρούς λόφους και γύρω από το
ενετικό κάστρο. Το νησί διαθέτει ένα
οργανωμένο δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών, προσφέροντας έναν
εναλλακτικό τρόπο περιήγησης. Μέσα
από απίστευτες διαδρομές ανάμεσα σε
γραφικά ξωκλήσια, ξερολιθιές και
παλιούς οικισμούς, ο πεζοπόρος μπορεί
να θαυμάσει τις Κυκλάδες και το μπλε του
αρχιπελάγους σε όλο τους το μεγαλείο.
The island of the Big Blue is located at the
southeastern tip of Cyclades, 136 nautical
miles away from the port of Piraeus.
Oblong-shaped, with steep mountainous
grounds, it has two natural harbors located
in opposite directions, Katapola (to the west)
and Aegiali (to the northeast). The capital
of Amorgos is the labyrinthine Chora, one of
the most beautiful of the Aegean, built at the
heart of the mainland among small hills and
around the Venetian Castle.
Amorgos boasts an organized network of
marked trails, offering an alternative way of
touring the island. Through amazing routes
and among quaint Orthodox chapels, rubble
walls and old settlements, hikers can relish
the views of Cyclades and the blue of the
archipelago in all their magnificence

Tholaria
Lagada
Aegiali
Potamos
Nikouria
Agios Pavlos

AMORGOS
Xilokeratidi

Rachidi
Agia Anna
Katapola

Gramvoussa
Kalotaritissa
Arkessini

Kamari
Mouros

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22850
• Local Tel. Code: (+30) 22850
• Έκταση: 121.464 τ. χλμ.
• Area: 121.464 km2
• Μήκος ακτογραμμής: 126 χλμ.
• Coastline length: 126 km
• Πώς θα πάτε: Με το ταχύπλοο Super
Speed και αναχώρηση από το λιμάνι της
Ραφήνας.
• How to get there: With the Super Speed
high-speed craft, departing from the port of
Rafina.

Απέραντο
Γαλάζιο
The Big Blue

Με αιωρούμενα μοναστήρια, γαλήνια φυσικά λιμάνια, οσκαρική θέα και
κινηματογραφικές παραλίες, μια χούφτα γης αποτίνει φόρο τιμής στο κάλλος
του αρχιπελάγους και το μπλε της θάλασσας.
With air-suspended monasteries, serene natural ports, an Oscar-worthy view
and picture-perfect beaches, a slice of land pays tribute to the beauty of
archipelago and the blue of the sea.

www.goldenstarferries.gr
Photo: Shutterstock

180

181

Η Χώρα της Αμοργού φωταγωγημένη.
Chora in lights.

Κατάπολα
Katapola
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ΧΩΡΑ

CHOR A

Αθέατη από τη θάλασσα, μακριά από το
απέραντο γαλάζιο που αγκαλιάζει το νησί,
η Χώρα της Αμοργού στέκει περήφανη
στην κορυφή ενός λόφου, αγναντεύοντας
το πέλαγος από υψόμετρο 350 μέτρων.
Έχοντας πάρει μια γεύση από την «αγριάδα» της ενδοχώρας με τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους, τους απότομους
γκρεμούς και τις νησιώτικες ξερολιθιές
κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς την
πρωτεύουσα του νησιού, έρχεται η στιγμή
που φτάνεις σε μια από τις ομορφότερες
Χώρες του Αιγαίου. Οι δύο πλατείες, η
Κάτω και η Απάνω Λόζα, τα λιθόστρωτα
καλντερίμια, τα κατάλευκα πλατώματα,
οι εκκλησιές και τα γραφικά καφενεδάκια δικαιώνουν τους ισχυρισμούς για το
ανυπέρβλητο κάλλος του οικισμού που
αναπτύσσεται γύρω από τον βράχο του
ενετικού Κάστρου. Στο διάβα σου θα συναντήσεις διώροφα αρχοντικά, την καμάρα
της «Εμπροστιάδας», ανεμόμυλους και
τον Πύργο του Γαβρά (όπου στεγάζεται το
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμοργού). Η
Χώρα απέχει 6χλμ. από τα Κατάπολα και
περίπου 20χλμ. από την Αιγιάλη.

Unseen from the sea, away from the
blue waters surrounding the island,
Chora of Amorgos stands in all its
majesty on the top of a hill, overlooking
the Aegean from 350 m. up above. After
a glimpse of the mainland’s rugged
beauty, with its imposing massifs, steep
cliffs and island rubble walls during
the journey towards the capital of the
island, there comes the moment you
reach one of the most beautiful Choras
of the Aegean. The two squares, Kato
and Apano Losa, the cobbled streets,
the pristine white plateaus, the churches
and the picturesque traditional cafès
all demonstrate the insurmountable
beauty of the settlement stretching
around the rock of the Venetian
Castle. While wandering, you will meet
two-storey mansions, the arches of
“Embrostiada”, windmills and Tower of
Gavras (Pirgos tou Gavra), which houses
the Archaeological Museum of Amorgos.
Chora is 6 km away from Katapola and
approximately 20 km away from Aegiali.

Σοκάκι στη Χώρα.
Alley in Chora.

ΚΑΤΑΠΟΛΑ

KATAPOLA

Το κεντρικό εκ των δύο λιμανιών της Αμοργού και ταυτόχρονα
ο καλύτερος φυσικός λιμένας των Κυκλάδων βρίσκεται περίπου στο κέντρο του νησιού, σε απόσταση 6χλμ. από τη Χώρα.
Αντικρίζοντας τον ήρεμο κόλπο διακρίνεις τους τρεις οικισμούς
του, το Ξυλοκερατίδι, το Ραχίδι και τα Κατάπολα, στο βάθος τον
κάμπο και το όρος Μουντουλιά ή Μινώα. Τα Κατάπολα υπήρξαν
ορμητήριο για τους πειρατές της Μεσογείου κατά την Τουρκοκρατία, ενώ σήμερα αποτελούν επίκεντρο της τουριστικής ζωής.
Τα φροντισμένα εκκλησάκια, οι λευκές κυκλαδίτικες κατοικίες, τα
στενοσόκακα, ο παλιός πέτρινος μύλος και η μεγάλη αμμουδιά
των Καταπόλων συνθέτουν ένα από τα πιο γραφικά νησιωτικά
κάδρα της Αμοργού. Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής
συγκαταλέγονται η Παναγία η Καταπολιανή και η αρχαία Μινώα,
που παρουσιάζει σημαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

The main port of Amorgos and the best natural harbor of
Cyclades is located almost at the center of the island, 6 km away
from Chora. Once you set your eyes on this calm bay, you can
see its three settlements, Xilokeratidi, Rachidi and Katapola,
as well as the plain and Moundoulia (or Minoa) Hill at the
back. Katapola used to be a stronghold of the pirates of the
Mediterranean during the Ottoman rule, while now it is the heart
of the tourist life. Quaint chapels, white Cycladic houses, alleys,
an old stone mill and the large beach of Katapola compose one
of the most picturesque island images of Amorgos.
The most significant sights of the area include Panagia
Katapoliani and Ancient Minoa, the latter being of great
archaeological interest.

ΘΟΛΑΡΙΑ

THOLARIA

Πάνω από τον Όρμο Αιγιάλης, στον λόφο Βίγλα, βρίσκονται τα Θολάρια, ένα αιγαιοπελαγίτικο θεωρείο με θέα στο
απίστευτο μπλε του αρχιπελάγους. Στο εσωτερικό του οικισμού θα δεις φρεσκοασβεστωμένα καλντερίμια, καμάρες,
πέργκολες και κυκ λαδίτικα σπιτάκια με εκτυφλωτικό λευκό,
ενώ στις γραφικές ταβέρνες της πλατείας του θα γευτείς
λαχταριστούς μεζέδες συντροφιά με αμοργιανή ψημένη
ρακή. Μη χάσεις το τρικούβερτο γλέντι που στήνεται στα
Θολάρια την 1η Ιουλίου, στη γιορτή της εκκ λησίας των
Αγίων Αναργύρων. Από τα Θολάρια ξεκινά και το μονοπάτι
που οδηγεί στην παραλία Μικρή Βλυχάδα.

Above from Ormos Aegialis, on the hill of Vigla, you will f ind
Tholaria, an Aegean balcony with views to the amazing blue of
the sea.
En route to the settlement you will meet recently whitewashed
cobbled streets, arches, pergolas and Cycladic sugarcube square houses of dazzling white, while you can savor
mouthwatering mezè dishes accompanied by local psimeni raki
(a Greek pomace brandy) at the quaint taverns of the square.
Don’t miss the festivities held at Tholaria on July 1st when the
Agioi Anargiroi church celebrates. Tholaria is also the starting
point of the trail leading to Mikri Vlyhada beach.
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ΑΙΓΙΑΛΗ

AEGIALI

Ένας φυσικός κόλπος, αγκαλιασμένος
από φοβερές παραλίες και παραδοσιακά χωριά με πανοραμική θέα. Τα
Θολάρια κοντά στη θέση της αρχαίας
Αιγιάλης (μίας εκ των τριών σπουδαίων αρχαίων πόλεων της Αμοργού), ο
Ποταμός «κρεμασμένος» στην πλαγιά
πάνω από το λιμάνι με καταπληκτική
«ματιά» στο ηλιοβασίλεμα και η Λαγκάδα, στολίδι του Κάμπου, αποτελούν
το τρίπτυχο της Αιγιάλης. Ο Όρμος
Αιγιάλης, το δεύτερο λιμάνι της Αμοργού, στο πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε κοσμοπολίτικο τουριστικό
θέρετρο, διατηρώντας παράλληλα την
ιδιαιτερότητα του φυσικού τοπίου και
τη γραφικότητά του. Η Αιγιάλη απέχει
περίπου 20χλμ. από τη Χώρα.

A natural cove, surrounded by
amazing beaches and traditional
villages with panoramic views.
Tholaria, close to Ancient Aegiali
(one of the three signif icant ancient
cities of Amorgos), Potamos village
perched on the hillside above the
port with an amazing viewpoint
to sunset, and Lagada, a gem of
Kampos, create the triptyque of
Aegiali. Ormos Aegialis, the second
port of Amorgos, over time evolved
into a cosmopolitan tourist resort,
yet preserving its quaintness as well
as the uniqueness of the natural
landscape. Aegiali is approximately
20 km away from Chora.

www.johnp.gr
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Η παραλία της Αγίας Άννας.
Agia Anna beach.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

AGIA ANNA

Η παραλία-σύμβολο της Αμοργού,
όπου γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας
«Απέραντο Γαλάζιο» (Le Grand Bleu)
του Γάλλου σκηνοθέτη Luc Besson. Το
κινηματογραφικό σκηνικό της τοποθεσίας
ταξίδεψε τη φήμη του νησιού σε όλη την
υφήλιο, προσελκύοντας στη μικροσκοπική
βοτσαλωτή ακρογιαλιά με τα μεγάλα
βράχια και τα καθάρια γαλανά νερά
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Τον
ορμίσκο με την απίθανη απόχρωση του
μπλε «εποπτεύει» σαν αιώνιος βιγλάτορας
η μεσαιωνική μονή της Παναγιάς της
Χοζοβιώτισσας, ενώ στην άκρη του
στέκει περήφανο το εκκλησάκι της Αγίας
Άννας, «δαρμένο» από τα κύματα του
αρχιπελάγους. Η παραλία της Αγίας Άννας
απέχει μόλις 4χλμ. από τη Χώρα.

The legendary beach of Amorgos,
where scenes from the French
director Luc Besson’s film The Big
Blue (Le Grand Bleu) were shot. The
cinematic backdrop of the location
made the island worldwide famous,
attracting visitors from around
the globe to this minuscule pebbly
beach with the great rocks and the
clear blue waters. Like an eternal
guardian, the medieval Monastery
of Hozoviotissa “oversees” the
unbelievably blue-hued cove, while
the Aegean waves-flogged chapel of
Agia Anna stands proud on its edge.
Agia Anna beach is only 4 km away
from Chora.

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ
Το αμμώδες μοτίβο της Λεβρωσού
συνεχίζεται ακριβώς δίπλα, σε ένα
μικρό ακρογιάλι με prive χαρακτήρα για
μοναχικές βουτιές και απόλυτη ηρεμία.
Προσβάσιμο από μονοπάτι (10’ πεζή
από τη Λεβρωσό) ή με καραβάκι από
την Αιγιάλη. Η Ψιλή Άμμος απέχει 5χλμ.
από την Αιγιάλη.
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PSILI AMMOS
The sand theme found in Levrossos is
continued right next, at a small shore
with a flair of secrecy for solitary dives
and absolute serenity.
It can be accessed by a path (10’ hike
from Levrossos) or by boat from Aegiali.
Psili Ammos is located 5 km away from
Aegiali.

Χαλάρωση στην Ψιλή Άμμο.
Relaxing at Psili Ammos beach.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ

PANAGIA HOZOVIOTISSA

Σκαρφαλωμένη σε έναν κατακόρυφο
βράχο, η Ιερά Μονή της Παναγίας της
Χοζοβιώτισσας μοιάζει να αιωρείται
πάνω από την παραλία της Αγίας Άννας. Ανηφορίζοντας 300 πλακόστρωτα
σκαλοπάτια, θα φτάσεις στο θαυμαστό
αυτό μοναστήρι του Αιγαίου, όπου
οι μοναχοί θα σε καλωσορίσουν με
αμοργιανή ψημένη ρακή ή καφέ και
λουκουμάκι. Από το μπαλκόνι δίπλα
στο εκκ λησάκι της μονής, θα έχεις την
ευκαιρία να απολαύσεις το «απέραντο
γαλάζιο» σε όλο του το μεγαλείο.

Perched on a vertical rock, the
Monastery of Panagia Hozoviotissa
is seemingly suspended in the air
over Agia Anna beach. After 300
cobbled steps, you will reach this
marvelous monastery of the Aegean,
where the monks will welcome you
with local raki psimeni (a traditional
Greek liquor boiled with honey)
or Greek coffee and lokum. From
the balcony next to the chapel of
the monastery, you will have the
opportunity to enjoy the “Big Blue”
in its entire splendor.
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Η παραλία Άγιος Παύλος.
Agios Pavlos beach.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

AGIOS PAVLOS

Μια βοτσαλωτή λωρίδα γης με σχεδόν
πάντα ήρεμα κρυστάλλινα νερά σε όλες
τις αποχρώσεις του πράσινου. Από τον
Άγιο Παύλο αναχωρούν τα καραβάκια για
τις παραλίες της Νικουριάς που βρίσκεται
ακριβώς απέναντι. Η μικρή χερσόνησος
με όλες τις ανέσεις μιας οργανωμένης
παραλίας απέχει 5χλμ. από τον Όρμο
Αιγιάλης.

A pebbled stretch of shoreline with
almost always quiet crystal-clear
waters in every shade of green. Small
boats depart from Agios Pavlos
heading to the two Nikouria beaches
at the opposite side. This small
peninsula, fully organized with the
amenities of a popular beach, is only
5 km away from Ormos Aegialis.

ΛΕΒΡΩΣΟΣ

LEVROSSOS

Συνορεύει με την παραλία του Όρμου
Αιγιάλης, ωστόσο διατηρεί πιο χαμηλό
προφίλ και απομονωμένο χαρακτήρα.
Παλαιότερα εδώ συγκεντρώνονταν
μόνο γυμνιστές, ωστόσο σήμερα τη
σμαραγδένια θάλασσα επιλέγουν για τις
απλωτές τους και οικογένειες, παρέες
και ζευγάρια. Εδώ θα φτάσεις από το
μονοπάτι που ξεκινά από τον Όρμο ή
οδικώς ακολουθώντας τον δρόμο για
Θολάρια. Απέχει 5χλμ. από την Αιγιάλη.
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Η Λεβρωσός.
Levrossos beach.

Right next to Ormos Aegialis (or
just Aegiali) beach, yet it remains
secluded and off the tourists’ radar.
It used to be a nudists-only beach
in the past, but now its emerald
green sea is also a place of choice
for families, groups of friends and
couples. You can reach Levrossos on
foot, following the path beginning
from Ormos, or by car, following the
way to Tholaria. It is 5 km away from
Aegiali.
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santorini
Άσβεστο
πάθος

SANTORINI
Oia

Το εντυπωσιακό τοπίο της Σαντορίνης
είναι μοναδικό σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Πρόκειται για ένα από τα
διασημότερα νησιά του Αιγαίου, με
εύρος πολυτελών παροχών και
υπηρεσιών, άγριας ομορφιάς
ηφαιστειακές παραλίες, πλούσιους
αμπελώνες και πανέμορφους
υπόσκαφους οικισμούς.
Η Σαντορίνη βρίσκεται νότια της Ίου και
δυτικά της Ανάφης. Απέχει 128 ναυτικά
μίλια από τον Πειραιά και 63 ναυτικά
μίλια από την Κρήτη. Πρωτεύουσα της
Σαντορίνης είναι τα Φηρά και κεντρικό
λιμάνι της ο Αθηνιός.
Το νησί γεννήθηκε από την έκρηξη του
ηφαιστείου που βύθισε το μεγαλύτερο
μέρος της αρχαίας Στρογγύλης. Τότε
σχηματίστηκε η περίφημη Καλντέρα με
διάμετρο 10 χλμ., ενώ αργότερα από την
έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα δημιουργήθηκαν το Ασπρονήσι, η Θηρασιά,
η Παλαιά και η Νέα Καμένη.
The spectacular scenery of Santorini is unique
across the globe. It is one of the most famous
islands in the Aegean, offering a range of
luxurious amenities and services, wild beauty,
volcanic beaches, rich vineyards and beautiful
underground settlements.
Santorini is located south of Ios and west of
Anafi, at a distance of 128 nautical miles from
Piraeus and 63 nautical miles from Crete.
The capital of Santorini is Fira and its main
harbor is Athinios.
The island was born from the eruption of
the volcano that caused most of the ancient
island, Stroggili, to sink. At that time the
famous Caldera with a diameter of over 6
miles was formed, and later the islands of
Aspronisi, Thirassia, Palaia and Nea Kameni
due to the continuous volcanic activity.

Everlasting passion

Η σύγχρονη ιστορία της Σαντορίνης γράφεται σε αθεράπευτα ρομαντικές
γειτονιές στην άκρη της Καλντέρας, σε ηφαιστειακές μαύρες παραλίες
και αξεπέραστα υπόσκαφα ξενοδοχεία. Ταξιδεύουμε στη γη της χαμένης
Ατλαντίδας και ανακαλύπτουμε σπιθαμή προς σπιθαμή το αιώνια φωτεινό νησί
του Ηφαιστείου.

Imerovigli

Thirasia

Firostefani

Fira
Monolithos

Megalochori

White
Beach

Pyrgos

Kamari

Perissa
Red
Beach

Vlichada

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22860
• Local Tel. Code: (+30) 22860
• Έκταση: 76,19 τ.χλμ.
• Area: 31 sq. mi.
• Μήκος ακτογραμμής: 69 χλμ.
• Coastline length: 43 mi.
• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα, Πειραιά
και Κυκλάδες με το ταχύπλοο Super Runner και
με το Super Cat.
• How to get there: Connection with Rafina,
Piraeus and Cyclades islands with the Super Runner
and the Super Cat speedboats.

www.goldenstarferries.gr
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The contemporary history of Santorini is written in hopelessly romantic
neighborhoods at the edge of Caldera, in volcanic black beaches and
incomparable rock-hewn hotels. We travel to the land of lost Atlantis,
exploring every nook and cranny of this eternally bright volcanic island.

Photo: Shutterstock.
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Δειλινό στα Φηρά.
Nightfall at Fira.
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ΦΗΡΑ

FIRA

Η πρωτεύουσα της Σαντορίνης είναι χτισμένη 260μ. πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας στην άκρη της Καλντέρας, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα στο Ηφαίστειο. Τα Φηρά είναι μια νησιωτική πόλη
που διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα…
Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, bars,
clubs και εμπορικά καταστήματα, αλλά και
μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο,
το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, το Μέγαρο Γκύζη, το Ίδρυμα Θήρας Π. Νομικός,
το Santozeum που φιλοξενεί την έκθεση
με τις τοιχογραφίες του Προϊστορικού
οικισμού του Ακρωτηρίου, το Μπελλώνειο
Πολιτιστικό Κέντρο και το Λαογραφικό
Μουσείο Εμμανουήλ Λιγνού.

The capital of Santorini is built 260
m above sea level at the edge of
Caldera, offering panoramic view to
the Volcano. Fira is an island town
with literally everything… Hotels,
restaurants, taverns, bars, clubs and
retail stores, along with museums,
such as the Archaeological Museum,
the Museum of Prehistoric Thira, the
Megaron Gyzi, The Thira Foundation
– P. Nomikos, the Santozeum, which
hosts the exhibition with the frescoes
of the prehistoric settlement of
Akrotiri, the Bellonio Cultural Center
and the Folklore Museum of Em.
Lignos.

ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ

FIROSTEFANI

Η συνέχεια των Φηρών (το επονομαζόμενο «στεφάνι των Φηρών» στο «φρύδι»
της Καλντέρας περιλαμβάνει φροντισμένα
λευκά σπιτάκια, σοκάκια και θέα στην
Καλντέρα, καθώς και τον πολυφωτογραφημένο γαλάζιο τρούλο της Παναγίας των
Αγίων Θεοδώρων που πρωταγωνιστεί σε
χιλιάδες φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της
Σαντορίνης.

The natural sequel of Fira .The so called
“wreath” (stefani in Greek) of Fira on
the “eyebrow” of Caldera includes quaint
white small houses, narrow streets and
views to Caldera, as well as the multiphotographed blue dome of Panagia
of Agioi Theodori church, starring in
thousands of photographs and postcards
of Santorini.

Ηλιοβασίλεμα στο Φηροστεφάνι.
Sunset at Firostefani.
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ΟΙΑ

OIA

Μα από τις πιο ρομαντικές συνοικίες
του Αιγαίου απλώνεται στο χείλος του
γκρεμού, χαρίζοντας στους επισκέπτες της αξέχαστα ηλιοβασιλέματα με
φόντο τη γη του Ηφαιστείου. Εδώ όλα
κινούνται στα μονοπάτια του ρομαντισμού… Παραδοσιακά υπόσκαφα
κτίσματα, καπετανόσπιτα, εκκ λησιές
με αναρίθμητους γαλάζιους τρούλους
και ατμοσφαιρικά μπαράκια προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ζωής.
Καθημερινά λίγο πριν το δειλινό, όλοι
συρρέουν στις ταράτσες του Γουλά
του Αγίου Νικολάου για να θαυμάσουν τον πύρινο δίσκο του ήλιου να
βουτά στη θάλασσα. Η Οία απέχει
12χλμ. από τα Φηρά.

One of the most romantic
neighborhoods of the Aegean
stretches on the edge of the
cliff, presenting its visitors with
unforgettable sunset against the
backdrop of the land of the Volcano.
Here everything moves on the paths
of romance… Traditional rock-hewn
structures, old captain mansions,
churches with countless blue domes,
and atmospheric speakeasies offer
a unique life experience. Every
day, a few minutes before sunset,
everybody f locks on the terraces of
Goulas of Agios Nikolaos, to admire
the f laming sun dipping into the sea.
Oia is 12 km away from Fira.
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Θέα στο Ηφαίστειο από το Ημεροβίγλι.
Volcano view from Imerovigli.

ΦΟΙΝΙΚΙΑ

FINIKIA

Ένα πολύχρωμο χωριό λίγο πριν την Οία, μοιάζει με ζωγραφικό πίνακα. Μαύροι μαντρότοιχοι, φραγκοσυκιές, μυστικοί κήποι, ταράτσες και αυλές, αναστηλωμένες παραδοσιακές κάναβες και σπίτια
με ζωηρά χρώματα συνθέτουν ένα ονειρεμένο σκηνικό, ιδανικό
για αμέτρητες φωτογραφίες. Ορόσημο της Φοινικιάς αποτελεί ο
προαύλιος χώρος της Αγίας Ματρόνας με τον ψηλό φοίνικα.

A picture-perfect colorful village just before Oia. Black walls,
prickly pear cacti, secret gardens, terraces and yards, restored
traditional canavas and houses with vibrant colors create a
dreamy scenery, ideal for countless photographs. The courtyard
of Agia Matrona church with the tall palm tree is the landmark
of Finikia.

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ
Η θέα στο Ηφαίστειο και τη Θηρασιά από το υψηλότερο
σημείο της Καλντέρας είναι το πιο ισχυρό ατού αυτού του
χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού της Σαντορίνης.
Σε αυτό μπορείς να προσθέσεις τα υψηλού επιπέδου ξενοδοχεία και τα εστιατόρια παραδοσιακής κουζίνας.

ΜΕΣΣΑΡΙΑ
Ο μεγαλύτερος αμπελώνας της Σαντορίνης βρίσκεται στη
Μεσσαριά, 3,5 χλμ. από τα Φηρά. Στον παραδοσιακό οικισμό με τα νεοκ λασικά κτήρια, τα ολόλευκα σοκάκια και το
κυκ λαδίτικο φινίρισμα, παράγονται εξαιρετικά σαντορινιά
κρασιά.
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IMEROVIGLI
The views to the Volcano and Thirasia from the highest spot
of Caldera is the strongest advantage of this designated
traditional settlement of Santorini. The top-notch hotels and
restaurants of traditional Greek cuisine add to this as well.

MESSARIA
The largest vineyard of the island lies in Messaria, 2 mi.from
Fira. At the traditional village with the neoclassical buildings,
whitewashed alleys and Cycladic f inishing, the exceptional
wines of Santorini are produced.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γραφικό σοκάκι στον Πύργο.
Picturesque alley at Pyrgos village.

ΠΥΡΓΟΣ
Κτισμένος στους πρόποδες του προφήτη Ηλία (7,5 χλμ.
από τα Φηρά), ο Πύργος με τα γραφικά καλντερίμια και
τα αιωνόβια μονοπάτια μοιάζει να εποπτεύει ολόκ ληρο το
νησί. Από την Καστελόπορτα εισέρχεσαι στο βενετσιάνικο
καστέλι, νιώθοντας την αύρα του Μεσαίωνα σε κάθε σου
βήμα, ενώ παμπάλαια εκκ λησάκια και αμπελώνες συμπληρώνουν στα μάτια σου το σκηνικό της πρώτης πρωτεύουσας της Σαντορίνης. Μοναδική εμπειρία το ηλιοβασίλεμα από την κορυφή του Καστελιού και η επίσκεψη στο
Πολιτιστικό χωριό «Η Σαντορίνη που έφυγε».
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PYRGOS
Built at the foothills of Prophet Ilias (4.6 mi. from Fira),
Pyrgos with the picturesque cobblestone streets and old
paths looks like it supervises the entire island. You may
enter to this Venetian castle from Kasteloporta, being
able to feel the medieval aura in every step of yours while
the ancient chapels and vineyards complete the setting of
the f irst capital of Santorini. The sunset from this spot is
a unique experience and the same stands for visiting the
cultural village ‘Santorini of the past’.

ΒΟΘΩΝΑΣ

VOTHONAS

Ένας υπόσκαφος οικισμός 3,3 χλμ. νοτιοανατολικά των
Φηρών, με βαθιές ρίζες στην ιστορία της τοπικής αμπελουργίας. Το ενδιαφέρον για τον επισκέπτη επικεντρώνεται στην κατασκευή των κατοικιών στα τοιχώματα μιας
χαράδρας μήκους 5 χλμ. που ευνόησε το ηφαιστειακό
υπέδαφος, αλλά και στο αξιόλογο Μουσείο Οίνου σε
σχήμα λαβυρίνθου, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία του
κρασιού και των αμπελουργών της Σαντορίνης από το
1660 έως το 1970.

A dug-out village 2 miles SE of Fira with deep roots in
the history of local wine making. Visitors will focus on the
houses built on the 3-mile long cliff, thanks to the favorable
volcanic underground and also on the remarkable Wine
Museum, labyrinthine-shaped, which presents the wine and
vine-growers history in Santorini from 1660 to 1970.

SUPER CAT

Western & Eastern

Cyclades

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

MILOS FOLEGANDROS SANTORINI IOS NAXOS MYKONOS
Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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Το Μεγαλοχώρι.
Megalochori village.

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

K ARTER ADOS

Σύμφωνα με την παράδοση, στο αθέατο
χωριό που ιδρύθηκε στην κοίτη ενός
παλιού χειμάρρου, οι κάτοικοι έστηναν
καρτέρι στους πειρατές – εξ ου και το όνομα. Μετέπειτα, κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα, ο Καρτεράδος έγινε ένα από τα
μεγαλύτερα καπετανοχώρια της Σαντορίνης και οι καπετάνιοι του ταξίδευαν με
τα ιστιοφόρα τους σε σπουδαία για την
εποχή μέρη, όπως η Ρωσία, η Μάλτα και η
Αίγυπτος. Απέχει 2 χλμ. από τα Φηρά.

According to the legend, at the hidden
village founded in the watercourse
of an old stream, the locals were
ambushing the pirates – that is why
it’s called Karterados. Later on, during
the 19th century, the village became
one of the greatest captain villages
in Santorini and the local captains
were traveling with their sailboats
to prestigious countries for the time
speaking, such as Russia, Malta and
Egypt. 1.2 mi. away from Fira.

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
Υπόσκαφες κάναβες, παλιά αρχοντικά,
περίτεχνα καμπαναριά και παραδοσιακές
κατοικίες προστατευμένες από ψηλούς
τοίχους για τον φόβο των πειρατών του
παρελθόντος «αγκαλιάζονται» από τους
πλούσιους αμπελώνες της περιοχής. Στις
όμορφες ταράτσες του οικισμού, αμέτρητα
σταφύλια «λιάζονται», για να πάρουν στη
συνέχεια τη μορφή του διάσημου κόκκινου
λιαστού κρασιού. Απέχει 9,5 χλμ. από τα
Φηρά.
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Εκκλησιά στον Καρτεράδο.
Church at Karterados village.

MEGALOHORI
Canaves, old mansions, elaborate
bell towers and traditional houses
protected with tall walls because of
the pirates’ threat of the past, all are
‘embraced’ by the rich vineyards of
the area. At the beautiful terraces
of the village, countless grapes are
being ‘sunned’ in order to turn into the
famous red sun-dried wine. 6 miles
away from Fira.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ

Το Αμμούδι, σαν ζωγραφιά.
Ammoudi, like a painting.

ΑΜΜΟΥΔΙ

AMMOUDI

Στην αγκαλιά των ηφαιστειογενών σαντορινιών βράχων, το Αμμούδι διαγράφει τη
δική του πορεία στο χρονικό της Σαντορίνης. Το κουκλίστικο λιμανάκι βρίσκεται
κάτω από την Οία και οφείλει τη φήμη του
τόσο στη γραφική του «όψη», όσο και στις
εξαιρετικές ψαροταβέρνες του. Από το
Αμμούδι αναχωρούν και τα καραβάκια για
τη Θηρασιά και το Ηφαίστειο.

Nested in the embrace of volcanic rocks,
Ammoudi writes its own history in the
chronicles of Santorini. This quaint cove is
located below Oia and owes its fame not
only to its picturesque “façade”, but also
to its exceptional fish taverns. Ammoudi
is the point of departure for boats going
to Thirasia and the Volcano.

ΓΙΑΛΟΣ
Ο Γιαλός αποτελεί το σημείο επιβίβασης/
αποβίβασης του περίφημου τελεφερίκ για
τους επισκέπτες που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια, καθώς επίσης σημείο αναχώρησης των καϊκιών για το Ηφαίστειο. Στα
αξιοθέατα του Παλιού Λιμανιού συγκαταλέγονται το παλιό Εργοστάσιο Τοματοποιΐας του Γρηγόριου Κουτσογιαννόπουλου,
το πάλλευκο εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα, οι
Τρύπες (σπηλιές) και ο Πύργος του Δελένδα. Ο Γιαλός συνδέεται με τα Φηρά μέσων
των «Καραβολάδων», του δρόμου με τα
600 σκαλοπάτια που ενδείκνυται για όσους
τολμηρούς επιχειρήσουν να ανέβουν στην
πρωτεύουσα του νησιού με τα πόδια.
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GIALOS
Gialos is the point of embarkation/
disembarkation of the famous cable cars
for all travelers arriving here by cruisers,
as well as the departure spot for all
boats getting to the Volcano. Among
the attractions of the area, you will see
the old Tomato Factory by Gregorios
Koutsogiannopoulos, the white chapel of
Saint Nikolas, the Tripes (caves) and the
Tower of Delendas. Gialos is connected
to Fira via ‘Karavolades’, the road with
the 600 steps, ideal for those who wish
to arrive at the capital on foot. Yet, you
can also go up, in a more traditional way,
with the help of the donkeys.

Τελεφερίκ της Σαντορίνης
Santorini overhead cable car

Ο Πλάτωνας οραματιζόμενος μια ιδανική πολιτεία εκφράζει στους περίφημους διαλόγους του, στον Τίμαιο και
τον Κριτία, τις πολιτικές του θεωρίες, αναφερόμενος στον
μύθο της Χαμένης Ατλαντίδας. Πολλοί πιστεύουν ότι
πρόκειται για παραβολή, ενώ άλλοι αναζητούν το μυθικό
νησί σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το επικρατέστερο
σενάριο είναι ότι καταστράφηκε κατά τη Μινωική έκρηξη.
Βασισμένο σε αυτή τη θεωρία άνοιξε τις πύλες του το
πρώτο μουσείο στον κόσμο για τον μύθο της Χαμένης
Ατλαντίδας, στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης. Μέσα
από διαδραστικά βίντεο παρουσιάζει τις αποδείξεις που
συνδέουν τον μύθο με τη Μεγάλη έκρηξη, στοιχεία για τη
ζωή του Πλάτωνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων με
τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας. Δες τον ίδιο τον
Πλάτωνα σε μορφή ολογράμματος και ζήσε την έκρηξη
μέσα από μια 9D εμπειρία.
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 09:00 -21:00.
Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη
Τηλ.: 22860 85076
www.lost-atlantis.com

LOST ATLANTIS MUSEUM
Plato, visualizing an ideal Republic, expressed his political
theories in his great dialogues, Timaeus and Kritias, referring
to the myth of Lost Atlantis. Many people believe that it
was a plain parable, while others seek the mythical island
in various places around the world. The most likely scenario
is that it was destroyed during the Minoan eruption. Based
on this last theory, the first museum in the world about the
myth of Lost Atlantis opened its gates at Megalohori village
in Santorini. Interactive videos, through the use of augmented
reality, show evidence connecting the myth with the Great
Eruption, information regarding the life of Plato and the
residents’ everyday life. You can see the hologram of Plato and
“live” the eruption through a 9D experience.
Opening hours: Daily, 09:00 -21:00.
Megalohori, Santorini
Tel.: +30 22860 85076
www.lost-atlantis.com
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ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

THE VOLCANO

Το καραβάκι αποβιβάζει στη μαύρη
γη της Νέας Καμένης. Ένα «καυτό»
μονοπάτι οδηγεί στον μεγαλύτερο
κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου της
Σαντορίνης, μέσα από μια διαδρομή
με θειάφι, ενεργές ατμίδες και
μαυροκόκκινα ηφαιστειακά πετρώματα.
Η μινωική έκρηξη που βύθισε το
μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας
Στρογγύλης (κομμάτι της αποτελεί
η Σαντορίνη) χρονολογείται γύρω
στο 1613-1614 π.Χ. Τότε σχηματίστηκε
η Καλντέρα, μια θαλάσσια λεκάνη
με διάμετρο 10χλμ. Αργότερα, στο
διάβα των αιώνων, αναδύθηκαν και τα
ηφαιστειακά νησιά Ασπρονήσι, Θηρασιά,
Παλαιά και Νέα Καμένη.

The small boat leaves its passengers on
the blackened ground of Nea Kameni. A
“hot” path leads to the biggest crater of
the active volcano of Santorini, through
a route with sulfur, active fumaroles and
black-red volcanic rocks. The Minoan
eruption that sunk most of Ancient Strogili
(a part of which is Santorini) dates back to
1613-1614 BC. The prehistoric settlement of
Akrotiri was buried under tons of lava, every
island within a 60 km range was burned to
the ground and a massive tsunami swept
everything in its path, even reaching the
coasts of Crete. That is when Caldera was
formed, a sea basin with a diameter of 10
km. Later, over the centuries, the volcanic
islands of Aspronisi, Thirasia, Palea and Nea
Kameni also emerged.
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Το καστέλι του Εμπορειού.
The castle of Emporio.

ΕΜΠΟΡΕΙΟ
Το μεγαλύτερο χωριό της Σαντορίνης,
απλωμένο στις απολήξεις του Προφήτη
Ηλία, φημίζεται για την πληθώρα
εμπορικών καταστημάτων και για το
καλύτερα διατηρημένο μεσαιωνικό
σαντορινιό καστέλι. Το κάστρο του
Εμπορειού περιλαμβάνει στοές, θόλους,
πεζούλια, σκαλιά, υπέργειες γέφυρες και
κτήρια με «χυτά», καμπυλωτά σχήματα
από ηφαιστειακή τέφρα. Αξιοθέατο της
περιοχής αποτελούν και οι παραδοσιακοί
ανεμόμυλοι στον Εξωμύτη, λίγο έξω από
τον οικισμό.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Στο Ακρωτήρι (15χλμ. από τα Φηρά) βρίσκεται η επονομαζόμενη Πομπηία του Αιγαίου.
Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού το 1967 έφεραν στο φως
έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στο Αιγαίο. Ο προϊστορικός
οικισμός του Ακρωτηρίου ενταφιάστηκε μετά
τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου περί το
1600 π.Χ. στο απόγειο της ακμής του. Ηφαιστειακή τέφρα ύψους 30μ. κάλυψε δρόμους,
σπίτια, τοιχογραφίες και πιθάρια, τα οποία
διατηρήθηκαν σχεδόν ανέπαφα. Η ξενάγηση στο χώρο των ανασκαφών είναι άκρως
διαφωτιστική, καθώς φέρνει στην επιφάνεια
έναν ολόκληρο κόσμο που ανήκει στο βαθύ
παρελθόν του ελληνικού πολιτισμού.
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EMPORIO
The biggest village of Santorini,
stretching on the ends of Profitis Ilias,
is famous for its wide range of retail
stores and for the best preserved
medieval castle of the island. Emporio
castle includes tunnels, domes, terraces,
staircases, bridges and edifices with
cast, curved shapes of volcanic ash.
The traditional windmills at Exomitis,
just outside of the village, are another
attraction of the area.

AKROTIRI
In Akrotiri (15 km away from Fira)
we find the so called Pompeii of the
Aegean. The excavations that started
at the southwestern part of the island
in 1967 unearthed one of the most
significant archaeological sites of the
Aegean. The prehistoric settlement of
Akrotiri was buried during the massive
volcano eruption circa 1600 BC, at
its heyday. Streets, buildings, frescoes
and pithoi(storage containers), covered
under 30 m of volcanic ash, were
kept almost intact. The tour at the
excavation site is most enlightening as
it reveals a whole world belonging to
the deep past of Greek civilization.
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Η παραλία της Περίσσας.
Perissa beach.

Καμάρι

KAMARI

Το Καμάρι βρίσκεται δίπλα στο
αεροδρόμιο, κοντά στον αρχαιολογικό
χώρο της Αρχαίας Θήρας και 10χλμ. νότια
των Φηρών. Είναι από τις πιο δημοφιλείς
(αγαπημένη επιλογή των τουριστών),
πολυσύχναστες και μεγαλύτερες παραλίες
της Σαντορίνης και έχει βραβευτεί με
Γαλάζια Σημαία για τα βαθιά κρυστάλλινα
νερά της. Η μαύρη άμμος της την καθιστά
ιδιαιτέρως ελκυστική. Είναι πλήρως
οργανωμένη, διαθέτει beach bars και
εγκαταστάσεις για θαλάσσια sports.

Kamari is located next to the airport,
close to the archaeological site of
Ancient Thera and 10 km south of Fira.
It belongs among the most popular (a
favorite choice of tourists), crowded and
large beaches of Santorini, and it has
been awarded with a Blue Flag for its
deep, crystalline waters. Its black sand
makes Kamari extra charming. It is fully
organized, it has open-air bars, as well
as water sports facilities.

ΠΕΡΙΣΣΑ

One of the most famous and longest
beaches of Santorini is located at the
southeastern tip of the island. Blue
Flag-awarded and fully organized with
many beach bars and restaurants, is
teeming with people. Covered in black
pebbles, against the backdrop of Mesa
Vouno Mountain, it offers a unique
experience at its volcanic grounds.
Here you will have the opportunity to
indulge in scuba diving and other water
sports.

Στο νοτιοανατολικό άκρο της Σαντορίνης
βρίσκεται μια από τις διασημότερες και
μεγαλύτερες σε μήκος παραλίες του νησιού.
Βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία και πλήρως
οργανωμένη με πολλά beach bars και
εστιατόρια, συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.
Στρωμένη με μαύρο βοτσαλάκι και με φόντο
το Μέσα Βουνό, προσφέρει μια ιδιαίτερη
εμπειρία στα ηφαιστειογενή εδάφη της.
Εδώ έχεις την ευκαιρία να επιδοθείς σε
καταδύσεις και θαλάσσια sports.
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Η παραλία στο Καμάρι.
Kamari beach.

PERISSA
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Το beach bar-restaurant Yalos.
Yalos beach bar-restaurant.

ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΣ

EXO GIALOS

Σε απόσταση μόλις 2χλμ. από τα Φηρά, μια
ακρογιαλιά με μαύρη άμμο, βότσαλα και
βραχώδεις λόφους, προσφέρει μια μοναδική
εμπειρία χαλάρωσης σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό.
Μονόδρομος για εσένα που αποζητάς χαλάρωση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ποιότητα,
αποτελεί το beach bar-restaurant Yalos.

Within 2 km from Fira, a stretch of black
sand, pebbles and rocky hills offers a unique
relaxation experience set in extraordinary
scenery. The beach bar-restaurant Yalos is a
one-way choice for those who seek χαλάρωση, high end service and quality.

ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ

PERIVOLOS

Μια μεγάλη οργανωμένη ακτή με μαύρη
αμμουδιά και πεντακάθαρα νερά, ανάμεσα
στον Άη-Γιώργη και την Περίσσα. Εδώ θα βρεις
τα πιο δημοφιλή beach-bars του νησιού, που
ξεσηκώνουν τα πλήθη με guest Djs και διάφορα happenings. Διαθέτει παιδική χαρά, super
market και πολλές ταβέρνες. Σημαντικό ατού η
παρουσία ναυαγοσώστη.
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A wide and organized shore with black
sand and bright waters, between Ai-Giorgis
and Perissa. Here you will find the most
popular beach-bars of the island, pumping
up the volume with guest Djs and various
happenings. It has a playground, a super
market and numerous taverns. The presence
of a lifeguard adds greatly to its value.

Η παραλία του Περίβολου.
Perivolos beach.
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IOS
IOS
Συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών από
όλο τον κόσμο και φημίζεται ως το
party island του Αιγαίου! Η Ίος, ένα
από τα νοτιότερα νησιά των Κυκλάδων,
βρίσκεται ανάμεσα στη Νάξο, τη Σίκινο
και τη Σαντορίνη, ενώ απέχει 111 ναυτικά
μίλια από το λιμάνι του Πειραιά.
Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα
ή Ίος, ενώ στους σημαντικότερους
οικισμούς του συγκαταλέγονται ο
Όρμος (Γιαλός), Ο Μυλοπότας, το
Μαγγανάρι, η Ψάθη, η Αγία Θεοδότη
και ο Επάνω Κάμπος. Στον Όρμο
βρίσκεται και το κεντρικό λιμάνι της
Ίου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Ίος
πήρε το όνομά της από τα λουλούδια
Ία που φύονταν στο νησί.
Ios attracts large crowds of visitors from all
over the world and is known as the Aegean
party island! One of the southernmost
Cycladic islands, it is located among Naxos,
Sikinos and Santorini, 111 nautical miles from
the port of Piraeus.
The capital of the island is Chora or Ios, while
its major settlements include Ormos (Gialos),
Mylopotas, Manganari, Psathi, Agia Theodoti
and Epano Kambos. The main port of Ios is
located in Ormos.
According to tradition, Ios got its name from
the Ia flowers (violets) that grew on the
island.

Plakoto

Kabaki

Ag. Theodoti

Psathi
Yialos
Koumbara

Tzamaria
Valmas

IOS

Mylopotas
Plakes
Kalamos
Papas

Treis Klissies

Golden Star Ferries

Maganari

Τηλ. κρατήσεων / Bookings:

801 222 4000

Trypiti

www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22860
• Local Tel. Code: (+30) 22860
• Έκταση: 108,713 τ.χλμ.
• Area: 42 sq. mi.
• Μήκος ακτογραμμής: 87 χλμ.
• Coastline length: 54 mi.
• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα, Πειραιά
και Κυκλάδες με το ταχύπλοο Super Runner
και με το Super Cat.
• How to get there: Connection with Rafina,
Piraeus and Cyclades islands with the Super
Runner and the Super Cat speedboats.

www.goldenstarferries.gr
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Ατελείωτο
πάρτι
Endless party
Το party island του Αιγαίου φημίζεται για τη non-stop διασκέδαση, τη ζεστή
φιλοξενία και τις οσκαρικές παραλίες. Η Ίος είναι το κυκλαδονήσι – ύμνος στο
ελληνικό καλοκαίρι, με αποδείξεις.
The party island of the Aegean is famous for the 24/7 fun, its warm
hospitality and award-worthy beaches. Ios is the Cycladic island-hymn to the
Greek summer,and it can prove it!

Photo: IreneMc Photography, Shutterstock.
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Οι ανεμόμυλοι της Χώρας.
The Windmills at Chora.

ΓΙΑΛΟΣ

So close to the harbor and Chora
that makes the beach the top choice
for those who cannot use a mean of
transportation. Picturesque, calm and
children friendly, with shallow waters
and white sand, Gialos beach has its
own fans. Also, it is organized with sun
umbrellas, sunbeds, restaurants and
water sports options.

ΧΩΡΑ

Built on a rock above the port, the
Chora of Ios boasts a panoramic view
to the Aegean blue and the round
picturesque port of Ormos. With white
cube-shaped houses, cobbled Cycladic
roofed alleys and whitewashed joints,
this town is considered as one of the
most beautiful Chora of Cyclades.
Starting from the Main Square (also
known as Megali Piazza), you will
reach Panagia Gremiotissa, one of
the 365 churches of the island, to
capture the azure magic in all its glory.
Heading to the lower part of Ios’s
capital, you will pass by Amiradakio,
the neoclassical building housing the
Town Hall and the Archaeological
Museum of Ios. In the evening, you will
discover the most vivid side of Chora
in the numerous bars, where people
party till the wee hours of the morning.

Χτισμένη σε βράχο πάνω από το λιμάνι,
η Χώρα της Ίου απολαμβάνει πανοραμική
θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και το ολοστρόγγυλο γραφικό επίνειο του Όρμου. Με
λευκά κυβόσχημα σπιτάκια, λιθόστρωτα κυκλαδίτικα στεγασμένα σοκάκια και ασβεστωμένες ντάμες, η νιώτικη πολιτεία θεωρείται
από τις ομορφότερες Χώρες των Κυκλάδων.
Με εφαλτήριο την πλατεία της Μεγάλης
Πιάτσας, θα φτάσεις ως την Παναγιά την
Γκρεμιώτισσα, μία από τις 365 εκκλησίες του
νησιού, για να απαθανατίσεις το βαθύ μπλε
σε όλο του το μεγαλείο. Κατηφορίζοντας
προς τα «χαμηλά» της πρωτεύουσας της Ίου,
θα περάσεις από το Αμοιραδάκειο Μέγαρο,
που στεγάζει το Δημαρχείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ίου. Το βράδυ, θα ανακαλύψεις
το πιο «ζωηρό» πρόσωπο της Χώρας στα
αναρίθμητα μπαράκια, όπου το κέφι καλά
κρατεί μέχρι πρωίας.
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GIALOS

Είναι τόσο κοντά στο λιμάνι και τη Χώρα
που έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις όσων
δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο για τις
μετακινήσεις τους. Γραφική, ήρεμη και φιλική
για παιδιά, με ρηχά ζεστά νερά και λευκή
αμμουδιά, η παραλία του Γιαλού έχει τους
δικούς της «πιστούς». Επίσης, είναι οργανωμένη με ομπρέλες, ξαπλώστρες, εστιατόρια
και προσφέρει τη δυνατότητα να επιδοθείς
σε water sports.

CHORA

Η Ίος έχει 365 εκκλησίες.
There are 365 churches in Ios island.
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ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ
Η παραλία-σύμβολο της Ίου με τον
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, το χίπικο
παρελθόν, το νεανικό προφίλ και τα
ατελείωτα beach parties. Ο Μυλοπότας
απέχει 3χλμ. από τη Χώρα και
καταλαμβάνει μια αμμουδερή έκταση
μήκους 1χλμ. Η χρυσαφένια αμμουδιά, τα
τιρκουάζ νερά και η πληθώρα σε water
sports, όπως θαλάσσιο σκι, wake boarding,
windsurfing, kayak, tubes, καταδύσεις και
scuba diving αποτελούν πόλους έλξης για
νεαρούς επισκέπτες -και όχι μόνο- από
όλο τον κόσμο. Αυτή η διάσημη παραλία
της Μεσογείου αποτελεί υπόδειγμα
οργάνωσης με άριστες τουριστικές
υποδομές, πολυτελή ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και
beach bars. Μάλιστα, εδώ βρίσκεται και το
διεθνούς φήμης Far Out Beach Club, ένα
από τα καλύτερα beach clubs στον κόσμο.
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MYLOPOTAS
This is the most iconic beach of Ios,
with cosmopolitan flair, hippie past,
youthful profile and endless beach
parties. Only 3 km away from Chora,
Mylopotas stretches along 1 km of sand.
Its golden sand, lapis-hued waters and
a wide variety of water sports —water
skiing, wakeboarding, windsurfing,
kayak, tube rides, snorkeling and scuba
diving— attract tourists of all ages from
every part of the planet. This famous
Mediterranean beach is an excellent
example of tourism development, with
luxury hotels, rental rooms, restaurants
and open-air bars. Here you will find the
internationally famous Far Out Beach
Club, one of the world’s top beach clubs.
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To Μαγγανάρι.
Manganari beach.

ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ
Αντικρίζοντας το Μαγγανάρι από ψηλά, σκέφτεσαι πως αν ο
παράδεισος ήταν παραλία, κάπως έτσι θα πρέπει να έμοιαζε. Θα ήταν μια δαντελωτή ακτή με τέσσερις διαδοχικούς
τροπικούς κολπίσκους, θα είχε αστραφτερή σαν χρυσόσκονη αμμουδιά και ήρεμο τιρκουάζ βυθό-πρό(σ)κληση για
ανακάλυψη. Αυτό το παρθένο τοπίο είναι πέρα για πέρα
αληθινό και γεωγραφικά τοποθετείται στο νότιο τμήμα της
Ίου, σε απόσταση 23χλμ. από τη Χώρα. Συνεπαρμένος από
το εξωτικό κάλλος της περιοχής, ο σκηνοθέτης Λυκ Μπεσόν
επέλεξε να γυρίσει εδώ σκηνές της ταινίας «Απέραντο
Γαλάζιο». Η ινσταγκραμική, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία,
παραλία είναι οργανωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της και
αποτελεί αφορμή για ταξίδι. Στο Μαγγανάρι θα φτάσεις
οδικώς ή με καΐκι.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ
Ονοματοδότης της υπήρξε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδότης του 16ου αιώνα, το παλαιότερο στο νησί που χτίστηκε
πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού του Απόλλωνα. Ως θέλγητρα
της Αγίας Θεοδότης μπορείς να θεωρήσεις την απέραντη
αμμουδιά για βόλτες πλάι στο κύμα, τη θέα στην Ηρακλειά,
τα αναζωογονητικά καλοκαιρινά μελτέμια και την οργάνωση
με ομπρέλες και ξαπλώστρες σε ένα κομμάτι της. Χάρη στη
μεγάλη της έκταση, εδώ όλοι οι καλοί-λουόμενοι- χωράνε.
Απέχει 10χλμ. από τη Χώρα.
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MANGANARI
Gazing Manganari from up above, you cannot help but think
that if paradise was a beach, it would definitely look like that;
a gossamer seashore with four tropical small coves in a row,
fairy dust-like glittering sand and a tranquil turquoise sea
bottom, inviting swimmers to discover its magic. This virgin
landscape is 100% real and located on the south part of Ios,
within a 23 km distance from Chora. Hypnotized by the exotic
beauty of the area, French director Luc Besson decided to
film scenes of the movie “The Big Blue”. This Instagrammable,
Blue Flag-awarded beach, organized at its greater part, is the
perfect reason for a trip to Ios. You can reach Manganari by
vehicle or by boat.

AGIA THEODOTI
This beach, only 10 km from Chora, owes its name to the
chapel of Agia Theodoti, the oldest one on the island, built
back in the 16th century upon the ruins of an ancient temple
of Apollo. Long walks where the waves foam and froth,
stunning views to the island of Iraklia, invigorating summer
meltèmi breezes and sunbed facilities are only a few of the
many reasons to visit Agia Theodoti beach. Thanks to its great
length, all swimmers and sunbathers get to enjoy their fair
share of space.
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PIRAEUS
RAFINA

ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
OUR ROUTES

ANDROS

TINOS
E-Ticket

Νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο από την
Golden Star Ferries!
Έχετε αγοράσει το εισιτήριό σας
μέσω συστήματος online κρατήσεων;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.goldenstarferries.gr και
εκδώστε το ηλεκτρονικό εισιτήριό σας
για άμεση επιβίβαση!

Η παραλία της Κουμπάρας.
Koumbara beach.

SYROS
MYKONOS
NAXOS
PAROS

E-Ticket
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ΚΟΥΜΠΑΡΑ

KOUMBARA

Αν ονειρεύεσαι ρομαντικά ηλιοβασιλέματα με soundtrack
lounge ή κλασικές μουσικές, αναζωογονητικές βουτιές σε
κρυστάλλινα νερά, σιέστα σε πολυτελείς σεζλόνγκ και ποιοτικό
beach service, τότε η Κουμπάρα θα γίνει το «στέκι» σου.
Η βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία δημοφιλής ακρογιαλιά
θεωρείται δικαίως η top τοποθεσία για να θαυμάσει κανείς την
εντυπωσιακή «βουτιά» του πύρινου δίσκου πίσω από τη νησίδα
Διακοφτό. Στην περιοχή υπάρχουν ξενοδοχεία, εστιατόρια,
beach bars κι ένα κορυφαίο cocktail sunset bar ψηλά στον
λόφο που έχει ανεβάσει τις μετοχές της Κουμπάρας στο
χρηματιστήριο αξιών της Ίου. Απέχει μόλις 3χλμ. από τη Χώρα
της Ίου.

If you dream of romantic sunsets complemented by lounge
or classical music, refreshing dives in crystalline waters,
siestas on luxurious sunbeds and high quality beach
service, Koumbara will become your favorite place to be.
No wonder why this Blue Flag-awarded popular beach, 3
km from Chora, is considered as the top spot to watch the
jaw-dropping dip of the disk of the sun into the horizon,
right behind the islet of Diakofto. The area boasts hotels,
restaurants, beach bars and a top-notch cocktail sunset bar
perched on the hill, which has made Koumbara one of the
most popular beaches in Ios.

ΛΟΡΕΤΖΕΝΑ

LORENTZENA

Κρυφός παράδεισος, 5χλμ. βόρεια της Χώρας, πριν την παραλία
Διαμούδια. Αν η Λορέντζαινα διατηρεί την εξωτική ομορφιά της,
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για να προσεγγίσεις απαιτείται
οδήγηση σε δύσκολο σχετικά χωματόδρομο με στροφές.
Ωστόσο, το υποβλητικό τοπίο, με τα πράσινα νερά και το λευκό
βότσαλο, αποζημιώνει και με το παραπάνω. Θα την επιλέξεις
για τη μοναδική αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει και για
τον βραχώδη βυθό της, αν συγκαταλέγεσαι στους fans του
snorkeling. Επειδή δεν είναι οργανωμένη, εφοδιάσου με νερό και
τρόφιμα.

A hidden paradise, 3 miles north of Ios’ Chora, next to
Diamoudia beach. Lorentzaina Beach maintains its exotic
beauty due to the fact that it is accessible through a harsh,
winding dirt road… However, the evocative scenery, with
the emerald waters and the white pebbles, rewards visitors
for the inconvenience. You will choose it for its unique sense
of isolation and for its rocky seabed, if you love snorkeling.
Don’t forget to bring with you water and food supplies, as it
is not organized.

A new e-ticketing system by
Golden Star Ferries!
Purchasing your ticket online?
Visit
www.goldenstarferries.gr
and print your e-ticket
for instant boarding!

MILOS

KOUFONISSI
AMORGOS

IOS
FOLEGANDROS
Πληροφορίες και κρατήσεις:

SANTORINI

801 222 4000

www.goldenstarferries.gr
HERAKLION
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SUPER FERRY
Χαρακτηριστικά / Characteristics
•
•
•
•

Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα: 23 κόμβοι
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.760
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 300
Stabilizers

•
•
•
•

Maximum ahead service speed: 23 knots
Passenger service capacity: 1.760
Vehicle service capacity: 300
Stabilizers

SUPER EXPRESS
Χαρακτηριστικά / Characteristics
•
•
•
•

Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα: 35 κόμβοι
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 874
(όλοι σε αεροπορικού τύπου καθίσματα)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 22O
Stabilizers

•
•

Maximum ahead service speed: 35 knots
Passengers service capacity: 874
(airline type seats)
Vehicle service capacity: 220
Stabilizers

•
•

SUPER FERRY II
Χαρακτηριστικά / Characteristics
•
•
•
•

Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα: 21 κόμβοι
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.630
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 250
Stabilizers

•
•
•
•

Maximum ahead service speed: 21 knots
Passenger service capacity: 1.630
Vehicle service capacity: 250
Stabilizers

SUPER RUNNER
Χαρακτηριστικά / Characteristics
•
•
•
•

Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα: 38 κόμβοι
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 809
(όλοι σε αεροπορικού τύπου καθίσματα)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 180
Stabilizers

•
•

Maximum ahead service speed: 38 knots
Passengers service capacity: 809
(airline type seats)
Vehicle service capacity: 180
Stabilizers

•
•

Ανέσεις και παροχές / Comforts and facilities

SUPER FERRY & SUPER FERRY II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Πλήρης κλιματισμός
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες
Καμπίνες για κατοικίδια
Καφετέρια GOLDEN CAFE
Παιδότοπος (SUPERFERRY)
Αριθμημένες θέσεις αεροπορικού τύπου
Κατάστημα
Κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων
Open Deck Bar για καπνίζοντες
Ανελκυστήρας /Κυλιόμενες σκάλες
Αναρρωτήριο /Cardio Express System
Δορυφορική τηλεόραση σε όλους τους χώρους
Internet Wifi σε όλους τους χώρους του πλοίου
Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων (SUPERFERRY)
Αίθουσα home cinema (SUPERFERRY II)
Χώροι μη καπνιστών (SUPERFERRY II)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full air-conditioning
Cabins for passengers with special needs
Cabins for pets
Coffee shop GOLDEN CAFÉ
Kids’ Corner (SUPERFERRY)
Airline type seats
Shop
Traditional products store
Open deck bar for smokers
Elevator/ escalators
Infirmary /Cardio Express System
Satellite television in all areas
Internet Wi-fi in all ship’s areas
Kennel (SUPERFERRY)
Home cinema room (SUPERFERRY II)
Non smoking areas (SUPERFERRY II)

Ανέσεις και παροχές / Comforts and facilities

SUPER EXPRESS & SUPER RUNNER
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλήρης κλιματισμός
Καμπίνα ΑΜΕΑ
Κατάστημα
Καφετέρια GOLDEN CAFÉ
Χώροι μη καπνιστών
Ανελκυστήρας
Internet Wifi σε όλους τους χώρους
Δορυφορική Τηλεόραση

•
•
•
•
•
•
•
•

Full air-conditioning
Cabin for passengers with special needs
Shop
Coffee shop GOLDEN CAFÉ
Non smoking areas
Elevator
Internet Wi-Fi in all areas
Satellite television
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SUPERSPEED
Χαρακτηριστικά / Characteristics

Τύπος πλοίου: Ταχύπλοο – Επιβατηγό – Τριμαράν
Vessel type: Speedboat – Passenger -Trimaran
•
•
•
•

Μήκος: 55μ.
Πλάτος: 15,50μ.
Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα: 34 κόμβοι
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 430

•
•
•
•

Length: 55m.
Width: 15,50m.
Maximum ahead service speed: 34 knots
Passenger service capacity: 430

SUPER FERRY & SUPER FERRY II
RAFINA - ANDROS - TINOS - MYKONOS - PAROS - SANTORINI - HERAKLION

SUPER EXPRESS
PIRAEUS - PAROS - NAXOS - MYKONOS - TINOS - ANDROS - RAFINA

SUPERCAT
Χαρακτηριστικά / Characteristics

Τύπος πλοίου: Ταχύπλοο – Επιβατηγό – Καταμαράν
Vessel type: Speedboat – Passenger -Catamaran
•
•
•
•

Μήκος: 40μ.
Πλάτος: 12μ.
Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα: 34 κόμβοι
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 400

•
•
•
•

Length: 40μ.
Width: 12m.
Maximum ahead service speed: 34 knots
Passenger service capacity: 400

SUPER RUNNER
RAFINA - TINOS - MYKONOS - PAROS - NAXOS - IOS - SANTORINI

SUPER SPEED
RAFINA - SYROS - MYKONOS - PAROS - NAXOS - KOUFONISSI - AMORGOS

SUPER CAT
PIRAEUS - MILOS - FOLEGANDROS - SANTORINI - IOS - NAXOS - MYKONOS
Ανέσεις και παροχές / Comforts and facilities

SUPERSPEED & SUPERCAT
•
•
•
•
•
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Πλήρης κλιματισμός
Καφετέρια GOLDEN CAFÉ
Χώροι μη καπνιστών
Internet Wifi σε όλους τους χώρους
Δορυφορική Τηλεόραση

•
•
•
•
•

Full air-conditioning
Coffee shop GOLDEN CAFÉ
Non smoking areas
Internet Wi-Fi in all areas
Satellite television

SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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