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Online Tickets Res: www.cavoparadiso.gr
“click on upcoming events”  

Online Table Res: makeyoureservation@cavoparadiso.gr
Last Minute Table Res: +30 6948 504 989

Online reservation is also available through our app

WWW.CAVOPARADISO.GR CAVOPARADISO CAVOPARADISOCLUB CAVOPARADISOBOUTIQUES

Info: + 30 22890 27205 (o�ce)  Info: +30 22890 26124 (club)
Boutique I - Lakka area T: +30 22890 27075
Boutique II - Barkia area T: +30 22890 78870
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WED 31.7
SOLOMUN

ELAX

ON 01.7
WILL SPARKS

TUE 02.7
PLAYMEN

MINDBLOW

WED 03.7
BENNY BENASSI

RIVAZ

HU 04.7
ANXID

NO RABBITZ

FRI 05.7
BASSJACKERS

SAT 06.7
THE HIM

UN 07.7
CEDRIC GERVAIS

GIL GLAZE

MON 08.7
WILL SPARKS

TUE 09.7
R3HAB

ED 10.7
VINI VICI

MARLO

THU 11.7
FISHER

FRI 12.7
CLAPTONE

AT 13.7
MEDUZA

SUN 14.7
W&W

MON 15.7
TIMMY TRUMPET

STAFFORD BROTHERS

UE 16.7
STEVE AOKI
AOY & KIEI

WED 17.7
FULL MOON PARTY

BLACK COFFEE
BLOND:ISH

WILLIAM DJOKO 
DJ ANGELO

THU 18.7
ARMIN VAN BUUREN

RI 19.7
MAMACITA

SAT 20.7
CAMELPHAT

SUN 21.7
MARCO CAROLA
HECTOR COUTO

MON 22.7
THE CHAINSMOKERS

NICK MARTIN

TUE 23.7
NINA KRAVIZ

WED 24.7
ROBIN SCHULZ

THU 25.7
ALESSO

FRI 26.7
RICARDO VILLALOBOS

 HENRIK SCHWARZ LIVE  

SAT 27.7
TCHAMI X MALAA

SUN 28.7
DIPLO

MON 29.7
SUNSETBROS

TUE 30.7
NICKY ROMERO
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SAT 31.8
HECTOR ROMERO
QUENTIN HARRIS

THU 01.8
AFROJACK

FRI 02.8
ILARIO ALICANTE
LUIGI MADONNA

SAT 03.8
BENNY BENASSI

RIVAZ

SUN 04.8
MACEO PLEX

CHRIS LIEBING

MON 05.8
ROBIN SCHULZ

TUE 06.8
STEVE AOKI

WED 07.8
LOCO DICE

PACO OSUNA

THU 08.8
FISHER

FRI 09.8
GIANLUCA VACCHI

SAT 10.8
MAMACITA

SUN 11.8
DON DIABLO

MON 12.8
DJS FROM MARS

TUE 13.8
DJ SNAKE

WED 14.8
RICHIE HAWTIN

    GAISER LIVE

FABIO FLORIDO

THU 15.8
FULL MOON PARTY

CAMELPHAT

FRI 16.8
THE MARTINEZ BROTHERS

+special guest

SAT 17.8
DUKE DUMONT

SUN 18.8
JONAS BLUE

MON 19.8
MAMACITA

TUE 20.8
To Be Announced

WED 21.8
DAVID MORALES

BIRTHDAY BASH

THU 22.8
XLSIOR

FRI 23.8
DEBORAH DE LUCA

SAT 24.8
ROGER SANCHEZ
KRISTEN KNIGHT

SUN 25.8
XLSIOR

MON 26.8
To Be Announced

TUE 27.8
To Be Announced

WED 28.8
SONNY FODERA

THU 29.8
To Be Announced

FRI 30.8
CLAPTONE
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Despotika Mykonos, Greece       RSVP: +30 2289028003       gardenofmykonos@gmail.com

    mykonosgarden            thegardenseaviewlounge

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

SEAVIEW & SUNSET BAR

T H E
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REDEFINE
YOUR MYKONOSexperience

PARAGA BEACH, MYKONOS | +30 22890 25805 | EXPERIENCE@SANTANNAMYKONOS.COM
@SANTANNAMYKONOS  SANTANNAMYKONOS.COM
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Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να επαναδημοσιεύει κατά την κρίση του 
φωτογραφίες και λοιπό υλικό που αποστέλλεται σε αυτό προς δημοσίευση. 
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Αν μία λέξη χαρακτηρίζει απόλυτα την πο-
ρεία 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 προσφο-
ρά 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. 

ΠρΟΣω ολοταχώς!
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 Μύκο-
νο, 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.

SUPER EXPRESS SUPER RUNNER

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

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 f leet 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. 

SUPER FERRY SUPER FERRY II

SUPER SPEED SUPER CAT

FuLL sPeeD AhEAD! 

We would like to thank you for your trust and wish you a great vacation!
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North & Central Cyclades
SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

PAROS        NAXOS        MYKONOS        TINOS        ANDROS

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΡΑΦΗΝΑ

SUPER EXPRESS το µεγαλύτερο καταµαράν στην Ελλάδα!

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

Western & Eastern Cyclades

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

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

MILOS   FOLEGANDROS   SANTORINI   IOS   NAXOS   MYKONOS

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

SUPER CAT
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MILOS

Η Μήλος μοιάζει με πελώρια παλέτα∙ ηφαιστειακά πετρώματα, πολύχρωμα μικροσκοπικά λιμανάκια, 
υπόσκαφα «σύρματα» και σεληνιακές παραλίες βάφουν το νησί της Αφροδίτης στα χρώματα του κάλλους.

Milos looks like a huge palette; volcanic rocks, colorful tiny coves, rock-hewn «sirmata» buildings and 
lunarlike beaches paint the island of Venus in shades of beauty.

Kaleidoscope of colors

ΚαλειδοσΚοπιο
χρωμάτων

Photo: Shutterstock

• Τηλ. κωδικός: 22870  
• Local Tel. Code: (+30) 22870  

• Έκταση: 158 τ.χλμ..
• Area: 158 km2

• Μήκος ακτογραμμής: 125χλμ.
• Coastline length: 125 km

• Πώς θα πάτε: Με το ταχύπλοο 
Super Cat και αναχώρηση από 
το λιμάνι του Πειραιά.
• How to get there: With the Super Cat 
high-speed craft, departing from the port 
of Piraeus.

MILOS

Το ηφαιστειογενές νησί της Αφροδί-
της γεννήθηκε από λάβα και φωτιά. 
Γεωγραφικά εντοπίζεται στο 
νοτιοδυτικό άκρο των Κυκλάδων, 
βόρεια του Κρητικού πελάγους, ενώ 
απέχει 86 ναυτικά μίλια από τον 
Πειραιά. Σημερινή πρωτεύουσα του 
πέμπτου μεγαλύτερου νησιού των 
Κυκλάδων είναι η Πλάκα και κύριο 
λιμάνι της –ταυτόχρονα ένας από τους 
ασφαλέστερους φυσικούς κόλπους 
της Μεσογείου– ο Αδάμαντας. Τα 
Πολλώνια είναι ο δεύτερος μικρότερος 
λιμένας που συνδέει το νησί με την 
Κίμωλο. 
Πλούσια σε ορυκτά, η Μήλος υπήρ-
ξε κέντρο εξόρυξης οψιδιανού (ή 
οψιανού) και πηγή του ηφαιστειακού 
πετρώματος στην ευρύτερη λεκάνη 
της Μεσογείου ήδη από τους προϊστο-
ρικούς χρόνους. Εδώ εξορύσσονται 
επίσης, καολίνης, ποζολάνη, μπεντονί-
της και περλίτης.

The volcanic island of goddess Aphrodite was 
created out of lava and fire. Geographically 
located at the southwest tip of Cyclades, 
north of the Sea of Crete, it is separated by 
86 nautical miles from the port of Piraeus. 
The present capital of the fifth largest island 
of Cyclades is Plaka, and its main port—as 
well as one of the safest natural coves of the 
Mediterranean— is Adamantas. Pollonia 
is the second, smaller port, connecting the 
island with Kimolos. 
Rich in minerals, Milos has been an obsidian 
mining center and a source of this igneous 
rock for the wider Mediterranean Basin since 
the prehistoric times. Other types of minerals 
mined in the area include kaolin, pozzolan, 
bentonite and perlite.

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Adamantas

Mandrakia

SarakinikoPLaka
Klima

Firopotamos

Empourios

Pollonia

Pachena
Plathiena

Palaiohori

Agia Kiriaki
Provatas

Firiplaka
TsigradoKleftiko
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ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ
είναι το κεντρικό λιμάνι της Μήλου και ένας 
από τους μεγαλύτερους φυσικούς κόλπους 
στη Μεσόγειο. ο οικισμός ιδρύθηκε το 1824 
από σφακιανούς, οι οποίοι κατέφυγαν στη 
Μήλο διωκόμενοι από τους Τούρκους, μετά 
την αποτυχημένη επανάσταση στην Κρήτη. 
σήμερα, ο αδάμαντας αποτελεί το εμπορικό 
κέντρο του νησιού με καταστήματα, εστιατό-
ρια, café, supermarket και τράπεζες, αλλά και 
hot spot του nightlife με τη διασκέδαση στα 
bars και τα clubs να κρατάει μέχρι πρωίας. 
απέχει μόνο 4,5χλμ. από την πλάκα.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ιδρύθηκε το 1998 στον αδάμαντα με στόχο 
να αναδείξει την γεωμορφολογία και τον φυ-
σικό (ορυκτό) πλούτο της Μήλου. Η μεταλ-
λευτική ιστορία του νησιού και η σύγχρονη 
εξορυκτική δραστηριότητά του παρουσιάζε-
ται μέσα από φωτογραφίες, πίνακες, χάρτες 
και εργαλεία στο ισόγειο του κτηρίου, ενώ 
στον πρώτο όροφο εκτίθενται ορυκτά της 
μηλέικης γης και συλλογή τέχνεργων από 
οψιδιανό (τοπική ηφαιστειακή πέτρα). Το 
μουσείο περιλαμβάνει επίσης, αίθουσα 
προβολής βίντεο και χώρο εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και ειδικών εκθέσεων. οι 
δράσεις του Μεταλλευτικού μουσείου έχουν 
επεκταθεί και σε γεωλογικούς περιπάτους 
μέσω του Miloterranean Geo experience, με 
ειδικές ξεναγήσεις σε 7 χαρτογραφημένες 
διαδρομές γεωλογικού και μεταλλευτικού 
ενδιαφέροντος.
Τηλ.: 22870 22481
Τιμή εισιτηρίου: €5 (με ακουστική ξενάγη-
ση €7)

ADAMAS
It is the main port of Milos and one of the 
largest natural bays of the Mediterranean. 
The settlement was founded in 1824 
by Sfakia residents, who had fled to 
Milos chased by Turks, after a failed 
uprising in Crete. Today, Adamas is the 
commercial center of the island, with 
stores, restaurants, cafés, supermarkets 
and banks, as well as a nightlife pole of 
attraction, where the fun at the bars and 
the clubs lasts until the break of dawn.  
Adamas is only 4.5 km away from Plaka.

MINING MUSEUM 
Milos Mining Museum was founded in 
1998 in Adamas, in order to showcase 
the geomorphology and the abundance 
of mineral resources in Milos. The mining 
history of the island and the present 
extractive operations are demonstrated 
through photographs, tables, charts and 
tools on the ground floor of the building, 
while several minerals of the Milos’s land 
and a collection of artifacts made with 
obsidian (locally-sourced volcanic rock) 
are on display on the first floor. The 
museum also boasts a projection room 
and a hall hosting educational programs 
and special exhibitions. The activities of 
the Mining Museum, among other things, 
include geology-centered walks through 
the Miloterranean Geo Experience, with 
special guided tours in 7 charted routes of 
geological and mining interest.
Tel.: +30 22870 22481
Ticket price: €5 (€7 for a self-guided 
audio tour)

Το λιμάνι του Αδάμαντα.
Adamas port.

Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου.
Milos Mining Museum.
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ΠΛΑΚΑ
Χτισμένη 220μ. πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας από τις αρχαίες πέτρες του κά-
στρου της, η πρωτεύουσα της Μήλου φημίζε-
ται για την κυκλαδίτικη ομορφάδα της και το 
ρομαντικό ηλιοβασίλεμά της. περπατώντας 
στις παλιές γειτονιές με τα πλακόστρωτα σο-
κάκια, τα γραφικά μαγαζάκια και τα κάτασπρα 
σπιτάκια με τις ανθισμένες αυλές, θα νιώσεις 
την αύρα μιας άλλης εποχής, όμως στο 
σήμερα θα σε επαναφέρουν τα κουκλίστικα 
μαγαζάκια, τα μπαράκια και τα εστιατόρια της 
περιοχής. Το να δεις τη δύση του ηλίου από 
το βενετσιάνικο κάστρο και την εκκλησία της 
Μέσα παναγιάς στην κορυφή του λόφου ή 
από τον μαρμάρινο περίβολο της παναγιάς 
της Κορφιάτισσας στην άκρη του βράχου με 
φόντο το αιγαίο, αποτελεί must – do στην 
πλάκα. Το ίδιο ισχύει για την επίσκεψη στο 
αρχαιολογικό Μουσείο, όπου φυλάσσεται 
αντίγραφο της αφροδίτης της Μήλου σε 
φυσικό μέγεθος. απέχει 4,5χλμ. από το λιμάνι 
του αδάμαντα.

PLAKA
Built from the ancient stones of its 
fortress, 220 m above sea level, the 
capital city of Milos is famous for its 
Cycladic beauty and its romantic sunsets. 
Walking at the old neighborhoods with 
the cobbled streets, the quaint small 
shops and the chalk-white houses with 
the blossoming yards, you will feel the 
aura of times long gone, yet the lovely 
stores, speakeasies and restaurants 
of the area will bring you back to the 
present. Gazing at the sunset from the 
Venetian Castle and Mesa Panagia 
church on the top of the hill or from 
the marble-paved yard of Panagia 
Korfiatissa church on the edge of the cliff 
against the backdrop of the Aegean, is 
a must-do at Plaka. The same applies 
for a visit to the Archaeological Museum, 
where an exact replica of Venus di Milo 
is on permanent display. Plaka is 4.5 km 
away from the port of Adamas.

Παλιό πηγάδι στην Πλάκα.
Old well in Plaka village.

Η Αφροδίτη της Μήλου.
Venus di Milo.
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ΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ
Η τοποθεσία του στον λόφο του προφήτη 
Ηλία, στην πλάκα, είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τη θέα σε ένα από τα πιο μαγευτικά 
ηλιοβασιλέματα των Κυκλάδων! Το ενετικό 
κάστρο της Μήλου ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα 
από τον πρώτο δούκα της Νάξου, Μάρκο 
σανούδο, με σκοπό την προστασία του 
νησιού από τις επιδρομές των πειρατών. 
Τα τείχη του ήταν τα ίδια τα σπίτια, ενώ 
στην κορυφή του, στο «Μέσα Κάστρο», 
βρισκόταν ο πύργος του εκάστοτε άρχοντα. 
ανηφορίζοντας προς την παλιά καστροπο-
λιτεία, θα συναντήσεις την παναγιά τη Θα-
λασσίτρα, ιδανικό σημείο για να θαυμάσεις 
το ηλιοβασίλεμα στον κόλπο της Μήλου.

THE VENETIAN CASTLE 
Its location on the hill of Profitis Ilias, in 
Plaka, is inextricably linked with the view 
to one of the most mesmerizing sunsets 
of Cyclades! The Venetian castle of Milos 
was founded during the 13th century 
by the first Duke of Naxos, Marco I 
Sanudo, for the protection of the island 
from pirate raids. The walls of the castle 
were actually the walls of the houses, 
while on its top, in “Mesa Kastro” (inner 
castle), there was the tower of the ruler 
in charge. On your way up to the old 
citadel, you will meet Panagia Thalassitra, 
a perfect spot to feast your eyes on the 
sunset at the bay of Milos.
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ΚΛΗΜΑ
Το μικρό ψαροχώρι που ταξιδεύει σε όλο 
τον κόσμο ως ένα από τα πιο πολυφωτογρα-
φημένα ορόσημα της Μήλου βρίσκεται πε-
ρίπου 4χλμ. μακριά από τον αδάμαντα. στη 
Βενετία της Μήλου, όπως έχει χαρακτηριστεί 
το Κλήμα, τα σύρματα της ακροθαλασσιάς 
είναι διώροφα, με πολύχρωμες ξύλινες πόρ-
τες και κουπαστές. 

ΠΟΛΛΩΝΙΑ
Γραφικό ψαροχώρι στο βορειοανατολικό 
άκρο της Μήλου, 10χλμ. από τον αδάμα-
ντα. ο οικισμός απλώνεται γύρω από έναν 
γαλήνιο κολπίσκο με μαλακή σαν βελούδο 
άμμο και θάλασσα να την πιεις στο ποτήρι, 
«χρωματισμένη» από μικρά μηλέικα ψαροκά-
ικα. στις παραθαλάσσιες ψαροταβέρνες θα 
απολαύσεις ουζομεζέδες, ενώ θα αγναντεύ-
εις τις καρτποσταλικές εικόνες του πελάγους 
με το κύμα να σκάει στα πόδια σου. από 
τα πολλώνια, το δεύτερο λιμάνι του νησιού, 
αναχωρούν τα καραβάκια για την Κίμωλο, τα 
Γλαρονήσια και τον παπάφραγκα. σε κοντινή 
απόσταση βρίσκεται και ο αρχαιολογικός 
χώρος της Φυλακωπής. 

KLIMA 
The small fish village, the fame of which 
travels all around the world as one of the 
most photographed landmarks of Milos is 
located almost 4 km away from Adamas. 
In the “Venice of Milos”, as Klima is also 
known, you can find “sirmata” near the 
shore with two levels, colorful wooden doors 
and banisters. 

POLLONIA 
A quaint fish village at the northeastern tip 
of Milos, 10 km away from Adamas. This 
settlement stretches around a tranquil cove 
with velvety sand and a law-dropping sea, 
colored by small boats of local fishermen. 
At the seafront fish taverns, you can savor 
mezè dishes (traditional finger food) 
accompanied by ouzo, all the while gazing 
at the picture-perfect Aegean as the 
waves crash on your feet. Pollonia, which 
is the second port of the island, is the 
departure point for boats going to Kimolos, 
Glaronissia and Papafragas. You can also 
visit the nearby situated archaeological site 
of Filakopi. 

Το πολύχρωμο Κλήμα.
The colorful Klima village.

Τα Πολλώνια από ψηλά.
Aerial photo of Pollonia village. 
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Η παραλία Φυριπλάκα.
Firiplaka beach.

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ
σε απόσταση περίπου 11χλμ. από τον αδάμαντα, η Φυριπλάκα μοιά-
ζει με ζωγραφικό καμβά, καθώς η χρωματική παλέτα των πετρωμά-
των που υψώνονται πάνω από την ακτή περιλαμβάνουν κόκκινες, 
ροζ, κίτρινες και λευκές αποχρώσεις. Ένας βράχος αποκολλήθηκε 
από το βουνό, διχοτομώντας την ουσιαστικά σε δύο μέρη. Το ένα, 
οργανωμένο και «κεφάτο» με νεανίζουσα ατμόσφαιρα, ενώ το 
άλλο, μη οργανωμένο και ήρεμο. Κοινός παρονομαστής και στις 
δύο, η λευκόχρυση άμμος και τα άσπρα βότσαλα που φλερτάρουν 
με τη ρηχή θάλασσα. 

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ
Φημισμένη παραλία στο βόρειο παραλιακό «μέτωπο» της Μήλου, 
κοντά στον ερειπιώνα της αρχαίας Φυλακωπής, η οποία πήρε το 
όνομά της από έναν Φράγκο ιερέα. Η κατάβαση από το απόκρη-
μνο βραχώδες μονοπάτι είναι δύσκολη, όμως το τοπίο θα σε απο-
ζημιώσει για τον κόπο σου... Τα πιο διάφανα γαλανά νερά που έχεις 
αντικρίσει, ανάμεσά τους θεόρατοι κατακόρυφοι βράχοι σμιλεμένοι 
από την αρμύρα, τρεις θαλασσοσπηλιές και γαλήνη σε ένα στενό 
φιόρδ, 7,5χλμ. από τον αδάμαντα.

FIRIPLAKA
Almost 11 km away from Adamas, Firiplaka looks like a 
painting, as the color palette of the rocks hovering over the 
coast includes red, pink, yellow and white shades. A rock 
that was detached from the mountain separated it into 
two parts. The one is organized and “funky”, with youthful 
mood, while the other remains untouched and serene. Their 
common denominator is the gold and white sand and the 
white pebbles flirting with the shallow sea. 

PAPAFRAGAS 
Named after a French priest (papàs in Greek), this famous 
beach is situated at the northern seafront of Milos, close 
to the ruins of Ancient Filakopi. Descending from the 
precipitous rock path may not be that easy, yet the scenery 
will most certainly redeem you... The clearest waters you 
have ever seen, huge vertical rocks chiseled by the salt 
water, three sea caves and tranquility in a narrow fjord, 7.5 
km from Adamas.



32 33

ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ
Η παραλία-σήμα κατατεθέν της Μήλου! Το 
εξωπραγματικό σεληνιακό τοπίο με τους 
ολόλευκους γλυπτούς ηφαιστειογενείς βρά-
χους, τα σμαραγδένια νερά και τη μικροσκο-
πική αμμουδιά στη βόρεια ακτογραμμή κάνει 
τον γύρο του κόσμου μέσα από εντυπωσια-
κές φωτογραφίες, προσελκύοντας στο νησί 
της αφροδίτης όσους γοητεύτηκαν από το 
θαύμα της λάβας. απέχει 10’ οδικώς από τον 
αδάμαντα και την πλάκα.

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
δημοφιλής μεγάλη αμμουδιά στη νοτιο-
ανατολική πλευρά της Μήλου, 8χλμ. από 
τον αδάμαντα. Η οργανωμένη παραλία της 
αγίας Κυριακής διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώ-
στρες και beach bar, ενώ είναι ιδανική για 
οικογένειες με παιδιά, αλλά και για όσους 
θέλουν να επιδοθούν σε θαλάσσια σπορ. Τα 
βαθυγάλαζα νερά της είναι ρηχά στο μέσον 
της ακτής, αλλά στα άκρα της βαθαίνουν. 

SARAKINIKO 
The landmark beach of Milos! The eerie 
lunar landscape with the pristine white 
sculpted volcanic rocks, emerald green 
waters and tiny stretch of sand at the 
northern part of the coastline is known in 
every part of the world through impressive 
photographs, attracting those allured by 
the lava miracle in the island of Venus. 
Sarakiniko is a 10’ drive from Adamas and 
Plaka.

AGIA KIRIAKI 
A popular large shore at the northeastern 
side of Milos, 8 km away from Adamas. 
The organized beach of Agia Kiriaki 
has sun umbrellas, sunbeds and beach 
bars, and it is also ideal for families with 
children as well as for those who want 
to indulge in water sports. Its deep blue 
waters are shallow to the middle of the 
shore, but deepen at its ends. 

Το Σαρακήνικο.
Sarakiniko beach.

Η παραλία της Αγίας Κυριακής.
Agia Kiriaki beach.
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ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ
Όσοι την έχουν επισκεφθεί θεωρούν ότι είναι η καλύτερη παραλία 
της Μήλου. σωστός παράδεισος, με ζαχαρένια ολόλευκη άμμο 
και εξωτικές υδάτινες αποχρώσεις, που προσεγγίζεται με δύσκολη 
κατάβαση από σκοινί και ξύλινη σκάλα. στο ανέγγιχτο Τσιγκράδο 
οφείλεις να φτάσεις εφοδιασμένος με τρόφιμα και νερό. απέχει 
11χλμ. απο τον αδάμαντα.

ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ
δημοφιλής παραλία ηφαιστειογενούς προέλευσης, με βράχους σε 
ροζ, κόκκινες και κιτρινωπές αποχρώσεις, πολύχρωμα γυαλιστερά 
βότσαλα και βυθό από όπου αναβλύζουν θερμές ατμίδες! στο 
μεγαλύτερο τμήμα της η ακτή είναι οργανωμένη με beach bars και 
ταβέρνες, ενώ διαθέτει και ένα «παρθένο» κομμάτι για ησυχία. στο 
παλιοχώρι υπάρχουν και επιλογές σε θαλάσσια σπορ. απέχει 8χλμ. 
από τον αδάμαντα. 

ΚΛΕΦΤΙΚΟ
Τα «Θαλασσινά Μετέωρα», όπως αποκαλείται αυτό το ηφαιστειογε-
νές θαύμα της φύσης στο νοτιοδυτικό άκρο της Μήλου, περιλαμβά-
νουν επιβλητικούς γκριζόλευκους βράχους με παράξενα σχήματα, 
σπηλιές και κρυστάλλινα νερά. Θα προσεγγίσεις στο παλιό αυτό 
πειρατικό λημέρι, όπου αγκυροβολούσαν οι κουρσάροι του αιγαίου 
– εξ ου και Κλέφτικο – μόνο από θαλάσσης, με καραβάκι από τον 
αδάμαντα, την αγία Κυριακή ή τον Κήπο στο πλαίσιο κρουαζιέρας 
(προσφέρουν μάσκα, βατραχοπέδιλα και δυνατότητα υποβρύχιας 
φωτογράφισης). εναλλακτικά μπορείς να φτάσεις ως εδώ με ιστιο-
πλοϊκό ή canoe kayak!

TSIGRADO
Anyone who has visited it, consider it the best beach of Milos 
by far. A slice of heaven, with sugary sand and exotic water 
hues, only approachable by difficult downhilling with rope and a 
wooden ladder. You must bring your own food and water supplies 
to the untouched Tsigrado. It is 11 km away from Adamas.

PALIOCHORI 
A popular shore of volcanic origins, with rocks in pink, red and 
yellowish hues, colorful glistening pebbles and a seabed teeming 
with warm fumaroles! For its most part, Paliochori is organized 
with open-air bars and taverns, but also boasts a “virgin” stretch, 
for those who want to relax. There are also water sport options. 
Paliochori is 8 km away from Adamas beach. 

KLEFTIKO 
The “Sea Meteora”, as they call this volcanic miracle of nature 
at the southwestern tip of Milos, includes imposing grey and 
white rocks in strange shapes, caves and crystalline waters. This 
old pirates’ lair, where buccaneers of the Aegean used to anchor 
their ships —hence the name Kleftiko, a derivative of the Greek 
word kleftis, meaning thief— is approachable only by the sea, 
with a boat from Adamas, Agia Kiriaki or Kipos as part of a daily 
cruise (you are offered sea masks, swim fins and underwater 
photographs’ option). Otherwise, you can reach Kleftiko by yacht 
or canoe kayak!

H παραλία Τσιγκράδο.
Tsigrado beach.
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FOLEGANDROS

Photos by: Anargyros Dekavallas, Shutterstock.

Μια Χώρα στο χείλος του γκρεμού, μια καστροπολιτεία–όνειρο και μια Παναγιά με θέα που 
καθηλώνει. Αυτή είναι η Φολέγανδρος… Η πετρώδης γη της καλοκαιρινής ρομαντζάδας.

A Chora on the edge of a clif f, a dreamy citadel and a Panagia Marian church with a stunning 
view. This is Folegandros… The rocky land of summer romances.

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 
THE MAIDEN OF  THE ROCKS

• Τηλ. κωδικός: 22860
• Local Tel. Code: (+30) 22860

• Έκταση: 32 τ. χλμ.
• Area: 32 km2

• Μήκος ακτογραμμής: 42 χλμ.
• Coastline length: 42 km

• Πώς θα πάτε: Με το ταχύπλοο Super Cat 
και αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά.
• How to get there: With the Super Cat 
high-speed craft, departing from the port of 
Piraeus.

FOLEGANDROS

Σύμφωνα με τον μύθο, το νησί πήρε 
το όνομά του από τον γιο του Μίνωα, 
Φολέγανδρο. Ωστόσο, επικρατεί και 
η εκδοχή κατά την οποία το όνομα 
προέρχεται από την φοινικική λέξη 
“phelekgundari” που σημαίνει
«πετρώδης γη» και χαρακτηρίζει τη 
γεωμορφολογία του τόπου. Η ερωτική 
νήσος των βράχων βρίσκεται ανάμεσα 
στη Μήλο, τη Σίκινο και τη Σαντορίνη 
στις νοτιοδυτικές Κυκλάδες, ενώ απέ-
χει 104 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. 
Πρωτεύουσα της Φολεγάνδρου είναι 
η Χώρα, χτισμένη στο ανατολικό 
τμήμα του νησιού, σε ύψωμα 200μ. 
Βορειότερα και σε απόσταση 6χλμ. 
βρίσκεται η Άνω Μεριά, ο δεύτερος 
μεγάλος οικισμός με το παραδοσιακό 
αγροτικό προφίλ. Στα νοτιοανατολικά 
βρίσκεται ο Καραβοστάσης, το λιμάνι 
της Φολεγάνδρου. 

Legend has it that the island was named 
after ancient King Minos’ son, Folegandros. 
Yet, there is another version, according to 
which the name derives from the Phoenician 
word “phelekgundari”, meaning “rocky 
ground” and describes the geomorphology 
of the land. The idyllic island of the rocks is 
located among Milos, Sikinos and Santorini at 
the southwestern Cyclades, 104 nautical miles 
away from Piraeus. The capital of Folegandros 
is Chora, built at the eastern part of the 
island, on a 200-meter hill. Heading north, 
within 6 km lies Ano Meria, the second 
largest settlement with a traditional, rustic 
flair. To the southeast we find Karavostasis, 
the port of Folegandros.

FOLEGANDROS
Vardia

Karavostasis

Petousis Livadi

Katergo

AgaliAgios Nikolaos

Livadaki

Ano Meria

Ambeli

Agios Georgios

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.g
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ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗΣ
«Δεν θυμίζει σε τίποτα τα πολύβουα λι-
μάνια του Αιγαίου», θα σκεφτείς κατά την 
αποβίβασή σου στον Καραβοστάση. Το 
λιμάνι της Φολεγάνδρου, με την ηρεμία 
και τη γραφικότητα που το διακρίνει, μοιά-
ζει να έχει μια δική του χαλαρή «κοσμο-
θεωρία» και ατμόσφαιρα μόνιμης θερινής 
ραστώνης. Εδώ αρχίζει και τελειώνει η 
περιήγησή σου στη «Σιδηρά» νήσο των 
Κυκλάδων. Από τον μόλο αρχίζει η κεντρι-
κή οδική αρτηρία που διατρέχει τη Φολέ-
γανδρο και οδηγεί στη Χώρα (3,5χλμ.) και 
την Άνω Μεριά, καθώς και ο παραλιακός 
δρόμος που διέρχεται από όλες τις ακρο-
γιαλιές νότια του λιμανιού. Στην προβλήτα 
βρίσκεται και η αφετηρία του λεωφορείου 
για τη Χώρα, ενώ από εδώ αναχωρούν και 
τα τουριστικά καραβάκια για τις παραλίες 
του νησιού. Στον Καραβοστάση θα βρεις 
επίσης εστιατόρια, cafe, bar, μίνι μάρκετ, 
ΑΤΜ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενο-
δοχεία.

KARAVOSTASIS
“This is nothing like the other, bustling 
ports of the Aegean”, you will inevitably 
think during your arrival at Karavostasis. 
The port of Folegandros, with its serenity 
and picturesque appearance, seems 
to have developed its own laid-back 
philosophy and an atmosphere of 
permanent summer bliss. This is where 
your journey to the “Iron Island” of 
Cyclades begins and ends. The pier is the 
starting point of the arterial road crossing 
Folegandros and leading to Chora 
(3,5km.) and Ano Meria, as well as the 
coastal road crossing every beach south 
of the port. It is also the bus terminal, as 
well as the point of departure of small 
rental boats heading to the beaches of 
the island. At Karavostasis you will also 
find restaurants, cafès, bars, mini market, 
ΑΤΜs, lodgings and hotels.

Το λιμάνι του Καραβοστάση.
Karavostasis port.

Ο οικισμός του Καραβοστάση.
The settlement of Karavostasis.
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ΧΩΡΑ
Μία και μόνο λέξη επαρκεί για να χαρα-
κτηρίσει κανείς τη Χώρα της Φολεγάν-
δρου. Όνειρο. Ένα κολάζ από χρώματα, 
αρώματα, πλακόστρωτα καλντερίμια, 
αναρίθμητες εκκλησιές, κυκλαδίτικα 
ασβεστωμένα σπίτια με μικρές περιποιημέ-
νες αυλές και ένα κατοικημένο μεσαιω-
νικό Κάστρο ξεδιπλώνει τη μαγεία του, 
3,5χλμ. μακριά από τον Καραβοστάση. Η 
πρωτεύουσα του νησιού έχει διαδοχικές 
πλατείες για κάθε ώρα της μέρας... την 
πλατεία της Πούντας με τη συγκλονιστική 
θέα για πρωινά ή απογευματινά φωτογρα-
φικά κλικ, την πλατεία Ντούναβη με τη ζεν 
ατμόσφαιρα, την πλατεία Κονταρίνη για 
φαγητό, αλλά και την πλατεία της Πιάτσας 
για άφθονα ρακόμελα το βραδάκι.

ΚΑΣΤΡΟ
Ο μεσαιωνικός οικισμός του Κάστρου 
αποτελεί το πιο παλιό κομμάτι της Χώρας, 
αλλά και το πιο όμορφο. Για την αδιαμφι-
σβήτητη γοητεία του, μπορείς να αποδώ-
σεις τα εύσημα στον Μάρκο Σανούδο, ο 
οποίος το 1215 ίδρυσε την καστροπολιτεία 
με σκοπό την προστασία του νησιού από 
τις πειρατικές επιδρομές. Για να εισέλθεις 
στα «άδυτα» μιας μεσαιωνικής γειτονιάς 
που κατοικείται αδιαλείπτως εδώ και δέκα 
αιώνες, θα περάσεις από τη Λότζια, την 
κύρια είσοδο του Κάστρου. Αν επιλέξεις 
να περάσεις από τη δεύτερη μικρότερη 
πύλη, το Παραπόρτι, το καλντερίμι θα σε 
βγάλει στην καρτποσταλική Κάτω Ρούα, 
το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο του 
Κάστρου, με τα χαρακτηριστικά διώροφα 
φολεγανδρίτικα σπίτια. 

CHORA 
One and only word is enough to describe 
Chora of Folegandros: Dream. A collage of 
colors, scents, cobbled streets, numerous 
churches, Cycladic whitewashed houses with 
small quaint courtyards and a inhabited 
medieval Kastro unraveling its magic, within 
3.5 km from Karavostasis. The capital 
city of the island has a string of squares 
for every hour of the day... Pounta square 
with staggering views to the “wildness” of 
Folegandros’ rocks for morning or afternoon 
photo clicks, Dounavi square of zen vibes, 
Kontarini square for delicious lunches and 
Piazza square for rounds of rakomela with 
friends in the evening.

KASTRO
The medieval settlement of Kastro is the 
oldest, yet the most beautiful, part of 
Chora. The credit for its indisputable charm 
goes to Marco I Sanudo, who founded this 
citadel in 1215 in order to protect the island 
from pirate raids. To enter the “sanctum” of 
a medieval district uninterruptedly inhabited 
for ten centuries, you must pass through 
Loggia, the main gate of Kastro. If you opt 
for the second, smaller gate, Paraporti, the 
cobbled path will lead you to the postcard-
like Kato Roua, the most photographed 
spot of Kastro, with the typical two-story 
Folegandrian houses. 

Η Χώρα της Φολεγάνδρου, χτισμένη στο χείλος του γκρεμού. 
Chora of Folegandros, built on the edge of a cliff.

Το Κάστρο της Χώρας.
Kastro, the castle of Chora.
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ΠΑΝΑΓΙΑ
Σήμα κατατεθέν της Φολεγάνδρου και 
«μπαλκόνι» στο ηλιοβασίλεμα. Αφιερω-
μένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η 
μεγαλύτερη εκκλησία του νησιού βρίσκεται 
σκαρφαλωμένη στον βράχο πάνω από 
τη Χώρα, εποπτεύοντας από το τραχύ 
παρατηρητήριό της, ήλιο, θάλασσα και γη. 
Εικάζεται ότι η Παναγιά χτίστηκε στη θέση 
αρχαίου ναού, άποψη που ενισχύει το 
είδος του οικοδομικού υλικού που χρησι-
μοποιήθηκε για την ανέγερσή της. Υπήρξε 
καθολικό γυναικείας μονής, ανακαινίστηκε 
το 1687 και πήρε τη σημερινή της μορφή 
κατά την ανακατασκευή της την περίοδο 
1816-1821. Στο εσωτερικό και τον αυλόγυρο 
του ναού, υπάρχουν αρχαίες επιγραφές, 
γλυπτά και βάσεις αγαλμάτων, όμως αυτό 
που εντυπωσιάζει είναι οι τρεις τρούλοι 
– η πολύτρουλη μονόκλιτη βασιλική είναι 
δείγμα σπάνιας αιγαιοπελαγίτικης ναοδο-
μίας –, το μαρμάρινο τέμπλο, οι αψίδες, 
τα τόξα και το ψηλό καμπαναριό της. Για 
να φτάσεις στην εμβληματική Παναγιά του 
Αιγαίου, θα ακολουθήσεις το λευκό πλα-
κόστρωτο ανηφορικό μονοπάτι που ξεκινά 
από την πλατεία της Πούντας στη Χώρα 
(15΄). Φτάνοντας στον προορισμό σου 
– ιδανικά λίγο πριν το δειλινό – , θα δεις 
ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της 
ζωής σου. Αν πάλι, βρεθείς στη Φολέ-
γανδρο το Πάσχα, θα έχεις την ευκαιρία 
να γνωρίσεις το έθιμο της περιφοράς της 
θαυματουργής εικόνας σε όλα τα σπίτια 
του νησιού.

PANAGIA
A landmark of Folegandros and a sunset 
balcony. Dedicated to the Dormition of 
Virgin Mary, the greatest church of the 
island is perched on the rock above Chora, 
overlooking from its steep observatory the 
sun, the sea and the land. It is said that the 
church was built on the site of an ancient 
temple, a theory further supported by the 
used building material. A female monastery 
in the past, Panagia was refurbished in 
1687 and took its present form during its 
reconstruction period of 1816-1821. The 
interior and the courtyard of the church 
are home to ancient inscription, sculptures 
and bases of statues, but what truly leaves 
visitors in awe is the three cupolas (domes) 
—a multi-domed basilica is a sample 
of rare Aegean religious architecture—, 
the marble altarpiece, the arches and its 
high bell tower. There are many Panagia 
churches in the Aegean, but in order to 
reach this iconic one, you will follow the 
white cobbled upward path beginning from 
Pounta square at Chora (15΄). If you reach 
your destination before sunset, you get to 
watch one of the most mesmerizing sights 
in one’s lifetime. If it just so happens to be 
in Folegandros during Easter, you will have 
the opportunity to see the procession of the 
miraculous icon from door to door of every 
house of the island.

Η Παναγιά, σήμα κατατεθέν της Φολεγάνδρου.
Panagia church, a landmark of Folegandros.

•
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ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ
Ο δεύτερος μεγάλος οικισμός του 
νησιού αναπτύσσεται κατά μήκος των 
βορειοδυτικών ακτών της Φολεγάνδρου. 
Τούτος ο τόπος μοιάζει ανέγγιχτος από 
το πέρασμα του χρόνου. Σαν να μην έχει 
περάσει δεκαετία από πάνω του, συνεχίζει 
να εμφανίζει το ίδιο αγροτικό προφίλ και 
να κινείται στα μονοπάτια της παράδο-
σης. Αγροικίες, διάσπαρτες θημωνιές 
(μικρές αυτόνομες μονάδες γεωργικής 
και κτηνοτροφικής παραγωγής), λεμονό-
σπιτα (ξερολιθιές που προστατεύουν τις 
λεμονιές από τους ανέμους), αλωνάκια 
και αναβαθμίδες συνθέτουν έναν ζωντανό 
λαογραφικό πίνακα στον αντίποδα του 
lifestyle και της μοντερνιτέ. Η Άνω Μεριά 
απέχει 6χλμ. από τη Χώρα. 

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ
Μια παραδοσιακή θημωνιά στην Άνω 
Μεριά μεταμορφώθηκε σε επισκέψιμο 
υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο, παρουσι-
άζοντας τον τρόπο ζωής μιας αγροτικής 
μονάδας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 
Ακολουθεί πιστά το πρότυπο ανωμερί-
τικου αγροτόσπιτου της δεκαετίας του 
1940 και χωρίζεται σε τρεις χώρους: την 
κατοικία, το κελάρι και τον φούρνο. Στο 
οικομουσείο θα έχεις την ευκαιρία να 
δεις αντικείμενα που ήταν σε χρήση έως 
το 1950, αλλά και πολλά «πεσκέσια» των 
ξενιτεμένων Φολεγάνδριων προς τους 
συγγενείς τους και κολίγους της Άνω 
Μεριάς, ανακαλύπτοντας την ιδιαίτερη 
ταυτότητα του νησιού. 
Ωράριο λειτουργίας: 17:00 – 20:00 
(από 10/07 έως 10/09).

ANO MERIA
The second largest settlement of the 
island stretches along the northwestern 
coastline of Folegandros. This land seems 
untouched by the sands of time. As if 
decades decided not to take tolls on it, it 
continuously shows the same rural image 
and moves on the trails of tradition. 
Farmhouses, dispersed themonies 
(small autonomous units of agricultural 
and livestock production), lemonospita 
(rubble walls sheltering lemon trees 
from the winds), small threshing floors 
and terraces are the tiles of a vivid folk 
mosaic in perfect contract with modern 
lifestyle and novelty. Ano Meria is 6 km 
away from Chora. 

ECOMUSEUM 
A traditional themonia at Ano Meria has 
been transformed into an open air Folk 
Museum, showcasing the way of life in 
a rural unit until the middle of the 20th 
century. Consistently following the model 
of an Ano Meria farmhouse during 
the 1940s’, it is divided in three areas: 
the main residence, the cellar and the 
oven. In Ecomuseum you will have the 
opportunity to see objects being used 
until 1950, as well as many peskesia 
(presents) of Folegandrian emigrants 
to their relatives and the sharecroppers 
of Ano Meria, discovering the distinct 
identity of the island. 
Opening hours: 17:00 – 20:00 
(from 10/07 until 10/09).

Στον δρόμο για την Άνω Μεριά.
On the road to Ano Meria.

Η Άνω Μεριά.
Ano Meria.

ΦΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤΑΣ
Φολέγανδρος, 1919. Ο Φάρος της Ασπρόπουντας χτίζεται 58μ. 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το φανάρι του έχει ύψος 
11μ. και το φως του είναι ορατό σε απόσταση 17 ναυτικών μιλίων. 
Ένα απλό φιτίλι αρκεί για να φωτίσει τον «δρόμο» των ναυτι-
κών… Σταδιακά το φιτίλι αντικαθίσταται από μηχανισμό πετρε-
λαιοατμού, ενώ το 1968 τη σκυτάλη παίρνει η ηλεκτρική ενέργεια. 
Στον παλιό Φάρο της Ασπρόπουντας θα φτάσεις πεζή από το 
μονοπάτι που ξεκινά κοντά στους Μύλους στην Άνω Μεριά (πε-
ζοπορία διάρκειας 60’) ή από την παραλία Λιβαδάκι σε 15΄.

ASPROPOUNTA LIGHTHOUSE 
Folegandros, 1919. The Aspropounta Lighthouse is built 58 m 
above sea level. Its lantern is 11-meter tall and its light is visible up 
to 17 nautical miles. A simple fuse is enough to light the “way” of 
sailors… Eventually, fuses were replaced by a petrol mechanism, 
and electricity took over in 1968. Since 1986, it operates with solar 
energy. You can reach Aspropounta Lighthouse on foot from the 
trail beginning close to Mili at Ano Meria (a 60’ hike) or from 
Livadaki beach in 15’.

Ο Φάρος της Ασπρόπουντας.
The Aspropounta Lighthouse.
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ΚΑΤΕΡΓΟ
Θεωρείται η ομορφότερη παραλία της Φολεγάνδρου. Σαν να 
ξεπήδησε από κινηματογραφική ταινία περιπέτειας, φαντάζει 
πρόκληση για όσους έχουν το μικρόβιο της ανακάλυψης∙ κι αυτό 
γιατί στο Κάτεργο -στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού- μπο-
ρείς να προσεγγίσεις πεζοπορώντας για περίπου 30’ σε δύσκολο 
μονοπάτι που ξεκινά από το Λιβάδι. Εναλλακτικά θα επιλέξεις την 
εύκολη πρόσβαση από θαλάσσης με καραβάκι από το λιμάνι του 
Καραβοστάση. Το τραχύ σκηνικό με τους ξερούς βράχους στα 
άκρα της παραλίας, τη βραχονησίδα στο μέσον του κόλπου, τα 
καθάρια νερά από όλη την παλέτα του μπλε και το ψιλό βοτσα-
λάκι θα σε αποζημιώσουν με το παραπάνω για την επιλογή σου. 
Για οργάνωση ή σκιά ούτε λόγος, που σημαίνει ότι πρέπει να 
έρθεις στο Κάτεργο με την εξωτική ατμόσφαιρα, εφοδιασμένος 
με όλα τα απαραίτητα (ομπρέλα, νερό, τρόφιμα).

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ψιλή χρυσαφένια άμμος, σκιερά αρμυρίκια ιδανικά για μεση-
μεριανή σιέστα και διάφανα νερά συνθέτουν την εικόνα της 
παραλίας του Αγίου Νικολάου. Ένας επιπλέον λόγος για να την 
επιλέξεις είναι οι εξαιρετικές ταβέρνες της, όπου μεταξύ άλλων 
θα γευτείς φρέσκο ψάρι και θαλασσινά. Στον Άγιο Νικόλαο θα 
φτάσεις εύκολα μέσα σε πέντε λεπτά με καραβάκι από την Αγκά-
λη ή μέσω μονοπατιού.

ΛΙΒΑΔΑΚΙ
Κρυμμένη πίσω από πλατιά βράχια, η παραλία Λιβαδάκι είναι ο 
ορισμός της άγριας ομορφιάς. Μακριά από τον «πολιτισμό» στα 
νοτιοδυτικά της Φολεγάνδρου, κατορθώνει να διατηρεί ανόθευ-
το το τραχύ κάλλος της και να προκαλεί ενθουσιασμό σε κάθε 
ανυποψίαστο παραθεριστή που φτάνει εδώ με καραβάκι από την 
Αγκάλη. Οι πιο θαρραλέοι και περιπετειώδεις τύποι επιλέγουν την 
πεζοπορία διάρκειας 45 λεπτών στα δύο μονοπάτια που ξεκινούν 
από την Άνω Μεριά (από τον Άγιο Μάμα και τους Αγίους 
Αναργύρους) για να αράξουν στο ειδυλλιακό ακρογιάλι με τον 
καταπράσινο βυθό, τα λευκά βότσαλα και τα λιγοστά αρμυρίκια. 
Από την παραλία ξεκινά και μονοπάτι που οδηγεί στον Φάρο της 
Ασπρόπουντας, έναν από τους μεγαλύτερους στο Αιγαίο. 

KATERGO 
Many believe this is the most beautiful beach of Folegandros. 
Like a frame taken from an adventure movie, Katergo seems a 
challenge worth taking to discovery enthusiasts; that is because 
you can approach Katergo —at the southeastern tip of the 
island—by hiking for almost 30 minutes on a difficult trail that 
starts from Livadi. An easy alternative is reaching it by the sea 
with a boat from the port of Karavostasis. The rugged scenery 
of barren rocks at the edges of the beach, a boulder amidst the 
cove, clear waters in every shade of blue and small pebbles will 
exceed your expectations. Since Katergo is on the exotic side and 
not organized, if you want to visit the area, you should bring all 
the necessary (sun umbrella, water, food) with you.

AGIOS NIKOLAOS 
Fine amber sand, shade trees ideal for a midday siesta and clear 
waters are the main features of Agios Nikolaos beach. An extra 
reason to choose it is its excellent taverns, where your taste buds 
will thank you for the delicious fresh fish and seafood. You can 
reach Agios Nikolaos within 5 minutes by boat from Angali or via 
a trail.

LIVADAKI
Hidden behind vast rocks, Livadaki beach is the definition of raw 
beauty. Away from the buzzing “civilization”, on the southwestern 
part of Folegandros, this beach preserves its untouched charm 
and mesmerizes every first-time visitor who gets here by boat 
from Angali. The most adventurous visitors choose a 45-minute 
hike on the two trails that start from Ano Meria (from Agios 
Mamas and Agioi Anargiroi) so they can chill to the idyllic 
shingle with a deep green sea bottom, white pebbles and a few 
tamarisks. The beach is the starting point of a trail leading to 
Aspropounta Lighthouse, one of the greatest in the Aegean Sea. 

Η παραλία Κάτεργο.
Katergo beach.
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ΑΓΚΑΛΗ
Απάνεμη, υδάτινη αγκαλιά στον γραφικό κόλπο Βαθύ που κρατάει 
τα σκήπτρα της διασημότερης παραλίας της Φολεγάνδρου χάρη 
στον οικογενειακό χαρακτήρα, τις τουριστικές υποδομές και την 
κοντινή απόσταση από τη Χώρα. Μπορεί να μην είναι οργανω-
μένη, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ θα φέρεις την ομπρέλα σου, 
ψάθα και ό,τι θεωρείς απαραίτητο, ωστόσο στην περιοχή υπάρ-
χουν ταβέρνες, cafe, μίνι μάρκετ, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
δωμάτια. Με χρυσαφένια ψιλή άμμο και σμαραγδένια ρηχά νερά, 
είναι ιδανική για το ατελείωτο παιχνίδι των μικρών παραθεριστών. 
Η Αγκάλη είναι νότια παραλία με εύκολη πρόσβαση, καθώς απέχει 
4χλμ. από τη Χώρα και 7,5χλμ. από τον Καραβοστάση. Από το 
μικρό λιμανάκι ξεκινούν και τα καραβάκια για τις κοντινές παραλίες 
Άγιος Νικόλαος και Λιβαδάκι. Από εδώ μπορείς να προσεγγίσεις 
και στην παραλία Φηρά με περπάτημα 15 λεπτών.

ΑΜΠΕΛΙ
Ο ειδυλλιακός κλειστός κολπίσκος με τα τιρκουάζ νερά ξεπρο-
βάλλει σαν όαση ανάμεσα στους βραχώδεις σχηματισμούς, 
προσφέροντας τη χαρά της ανακάλυψης σε όσους επιχειρήσουν 
να φτάσουν εδώ. Η απάνεμη παραλία είναι σχετικά δύσκολα προ-
σβάσιμη μέσω μονοπατιού ή χωματόδρομου από την Άνω Μεριά 
(5χλμ.). Ιδανική και για σκαφάτους. 

ΧΟΧΛΙΔΙΑ
Απλώνεται μπροστά στον οικισμό του Καραβοστάση και αποτελεί 
αγαπημένη επιλογή για οικογένειες χάρη στην εύκολη πρόσβαση, 
τα ρηχά νερά και την πληθώρα ανέσεων, καθώς στα Χοχλίδια 
υπάρχουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, ουζερί 
και μίνι μάρκετ. Κατά μήκος της βοτσαλωτής παραλίας φύονται 
αρμυρίκια που προσφέρουν γενναιόδωρα τη σκιά τους. 

ΛΙΒΑΔΙ
Η παραλία του ομώνυμου παραθεριστικού οικισμού απέχει 1,5χλμ. 
από τον Καραβοστάση και προσεγγίζεται εύκολα από ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο. Η αμμοσκέπαστη εκτεταμένη ακτή είναι 
προστατευμένη από τους περισσότερους ανέμους, γεγονός που 
την καθιστά δημοφιλή επιλογή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

ANGALI 
Angali means “embrace” in Greek, and this wind-sheltered beach, 
in the picturesque Vathi bay, certainly lives up to its name. Thanks 
to its bohemian character and a conveniently short distance from 
Chora, it boasts the title of the most famous beach in Folegandros. 
Although not organized, which means that you must bring your 
own sun umbrella and whatever you may consider as necessary, 
the area has taverns, cafés, mini markets, hotels and rental rooms. 
Its golden fine sand and emerald shallow waters make it ideal 
for younger swimmers. Angali is located on the south part of the 
island and can be easily accessed, as it is only 4 km away from 
Chora and 7.5 km from Karavostasis. This small port is the starting 
point for boats going to the nearby beaches of Agios Nikolaos and 
Livadaki. You can also approach Fira beach with a 15-minute walk 
from here.

AMBELI
This idyllic closed inlet with turquoise waters emerges like an 
oasis among rocky formations, offering the joy of discovery to 
those willing to reach the area. This hard to reach beach can be 
accessed via a trail or a dirt road from Ano Meria (5 km.) It is also 
ideal for yacht owners. 

CHOCHLIDIA
Sprawling in front of Karavostasis, Chochlidia beach is an option 
popular with families thanks to its easy access, shallow waters and 
the abundance of facilities, as visitors can find hotels, rental rooms, 
restaurants, ouzeri taverns and mini markets. Tamarisks lining this 
pebbly beach generously provide natural shade to sunbathers. 

LIVADI
The beach of the vacation spot with the same name is only 1.5 km 
away from Karavostasis and can be easily accessed via a paved 
road. This sprawling sandy seashore is mostly sheltered from winds, 
which makes it a popular option during the summer. 

Η παραλία της Αγκάλης.
Angali beach.
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Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Pyrgos
Megalochori

• 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 και 
Κυκλάδες, με τα Superferry, Superferry II και 
με το ταχύπλοο Super Runner. Σύνδεση με 
Πειραιά και Κυκλάδες, με το ταχύπλοο Super 
Cat.
 
• How to get there: Connection with Rafina 
and Cyclades islands, with Superferry, Superferry 
II and Super Runner. Connection with Piraeus and 
Cyclades islands, with Super Cat.

www.goldenstarferries.gr

SaNTOriNi

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 Θη-
ρασιά, 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.

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.

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.

ΆΣβεΣτο
ΠΑΘοΣ 

EvERlaStIng paSSIon
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ΦΗΡΑ
Η πρωτεύουσα της Σαντορίνης είναι χτι-
σμένη 260μ. πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας στην άκρη της Καλντέρας, προ-
σφέροντας απρόσκοπτη θέα στο Ηφαί-
στειο. τα Φηρά είναι μια νησιωτική πόλη 
που διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα… 
Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, bars, 
clubs και εμπορικά καταστήματα, αλλά και 
μουσεία, όπως το Άρχαιολογικό Μουσείο, 
το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, το Μέ-
γαρο Γκύζη, το Ίδρυμα Θήρας Π. Νομικός, 
το Santozeum που φιλοξενεί την έκθεση 
με τις τοιχογραφίες του Προϊστορικού 
οικισμού του Άκρωτηρίου, το Μπελλώνειο 
Πολιτιστικό Κέντρο και το Λαογραφικό 
Μουσείο εμμανουήλ Λιγνού. 

ΦΗΡοΣΤΕΦΑΝΙ
Η συνέχεια των Φηρών (το επονομαζό-
μενο «στεφάνι των Φηρών» στο «φρύδι» 
της Καλντέρας περιλαμβάνει φροντισμένα 
λευκά σπιτάκια, σοκάκια και θέα στην 
Καλντέρα, καθώς και τον πολυφωτογρα-
φημένο γαλάζιο τρούλο της Παναγίας των 
Άγίων Θεοδώρων που πρωταγωνιστεί σε 
χιλιάδες φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της 
Σαντορίνης.

FIRA
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. 

FIROSTEFANI
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 multi-
photographed blue dome of Panagia 
of Agioi Theodori church, starring in 
thousands of photographs and postcards 
of Santorini.

Ηλιοβασίλεμα στο Φηροστεφάνι.
Sunset at Firostefani.

Δειλινό στα Φηρά.
Nightfall at Fira.
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οΙΑ
Μα από τις πιο ρομαντικές συνοικίες 
του Άιγαίου απλώνεται στο χείλος του 
γκρεμού, χαρίζοντας στους επισκέ-
πτες της αξέχαστα ηλιοβασιλέματα με 
φόντο τη γη του Ηφαιστείου. εδώ όλα 
κινούνται στα μονοπάτια του ρομα-
ντισμού… Παραδοσιακά υπόσκαφα 
κτίσματα, καπετανόσπιτα, εκκλησιές 
με αναρίθμητους γαλάζιους τρούλους 
και ατμοσφαιρικά μπαράκια προσφέ-
ρουν μια μοναδική εμπειρία ζωής. 
Καθημερινά λίγο πριν το δειλινό, όλοι 
συρρέουν στις ταράτσες του Γουλά 
του Άγίου Νικολάου για να θαυμά-
σουν τον πύρινο δίσκο του ήλιου να 
βουτά στη θάλασσα. Η οία απέχει 
12χλμ. από τα Φηρά.

OIA
One of the most romantic 
neighborhoods of the Aegean 
stretches on the edge of the 
clif f, 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.



56 57

ΦοΙΝΙΚΙΑ 
Ένα πολύχρωμο χωριό λίγο πριν την οία, μοιάζει με ζωγραφικό πί-
νακα. Μαύροι μαντρότοιχοι, φραγκοσυκιές, μυστικοί κήποι, ταρά-
τσες 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 Άγίας Ματρόνας με τον ψηλό φοίνικα.

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 ξενο-
δοχεία και τα εστιατόρια παραδοσιακής κουζίνας.

ΜΕΣΣΑΡΙΑ
ο μεγαλύτερος αμπελώνας της Σαντορίνης βρίσκεται στη 
Μεσσαριά, 3,5 χλμ. από τα Φηρά. Στον παραδοσιακό οικι-
σμό με τα νεοκλασικά κτήρια, τα ολόλευκα σοκάκια και το 
κυκλαδίτικο φινίρισμα, παράγονται εξαιρετικά σαντορινιά 
κρασιά.

FINIKIA
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.

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. 

Θέα στο Ηφαίστειο από το Ημεροβίγλι.
Volcano view from Imerovigli.
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ΗΦΑΙΣΤΕΙο
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. Άργότερα, στο 
διάβα των αιώνων, αναδύθηκαν και τα 
ηφαιστειακά νησιά Άσπρονήσι, Θηρασιά, 
Παλαιά και Νέα Καμένη.

THE VOLCANO 
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.

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

ANDROS   TINOS   MYKONOS   PAROS   SANTORINI   HERAKLION

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ

SUPERFERRY II

Για πληροφορίες & κρατήσεις καλέστε στο 801 222 4000 | www.goldenstarferries.gr
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ΑΜΜοΥΔΙ
Στην αγκαλιά των ηφαιστειογενών σαντο-
ρινιών βράχων, το Άμμούδι διαγράφει τη 
δική του πορεία στο χρονικό της Σαντο-
ρίνης. το κουκλίστικο λιμανάκι βρίσκεται 
κάτω από την οία και οφείλει τη φήμη του 
τόσο στη γραφική του «όψη», όσο και στις 
εξαιρετικές ψαροταβέρνες του. Άπό το 
Άμμούδι αναχωρούν και τα καραβάκια για 
τη Θηρασιά και το Ηφαίστειο. 

ΓΙΑΛοΣ
ο Γιαλός αποτελεί το σημείο επιβίβασης/
αποβίβασης του περίφημου τελεφερίκ για 
τους επισκέπτες που φτάνουν με κρουα-
ζιερόπλοια, καθώς επίσης σημείο αναχώ-
ρησης των καϊκιών για το Ηφαίστειο. Στα 
αξιοθέατα του Παλιού Λιμανιού συγκατα-
λέγονται το παλιό εργοστάσιο τοματοποι-
ΐας του Γρηγόριου Κουτσογιαννόπουλου, 
το πάλλευκο εκκλησάκι του Άϊ Νικόλα, οι 
τρύπες (σπηλιές) και ο Πύργος του Δελέν-
δα. 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.

AMMOUDI
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 f ish taverns. Ammoudi 
is the point of departure for boats going 
to Thirasia and the Volcano. 

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

Το Αμμούδι, σαν ζωγραφιά.
ammoudi, like a painting.
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Η παραλία του Περίβολου.
Perivolos beach.

ΕΞΩ ΓΙΑΛοΣ
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 χαλάρω-
ση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ποιότητα, 
αποτελεί το beach bar-restaurant Yalos. 

ΠΕΡΙΒοΛοΣ
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 διάφο-
ρα happenings. Διαθέτει παιδική χαρά, super 
market και πολλές ταβέρνες. Σημαντικό ατού η 
παρουσία ναυαγοσώστη.

EXO GIALOS 
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 high end 
service and quality. 

PERIVOLOS 
A wide and organized shore with black 
sand and bright waters, between Ai-Giorgis 
and Perissa. Here you will f ind 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.

Το beach bar-restaurant Yalos.
Yalos beach bar-restaurant.
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ΚΑΜΑΡΙ 
το Καμάρι βρίσκεται δίπλα στο 
αεροδρόμιο, κοντά στον αρχαιολογικό 
χώρο της Άρχαίας 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. 

ΠΕΡΙΣΣΑ 
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.

KAMARI
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. 

PERISSA
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.

Η παραλία της Περίσσας.
Perissa beach.

Η παραλία στο Καμάρι.
Kamari beach.
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IOS

Kabaki
Plakoto

Trypiti

Valmas

Tzamaria

Yialos

Koumbara

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Psathi

Ag. Theodoti

Plakes

Kalamos

Papas

Treis Klissies

Maganari

Mylopotas

• 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 Raf ina, 
Piraeus and Cyclades islands with the Super 
Runner and the Super Cat speedboats.

www.goldenstarferries.gr

IOS

Συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών 
από όλο τον κόσμο και φημίζεται ως 
το party island του Αιγαίου! Η Ίος, ένα 
από τα νοτιότερα νησιά των Κυκλά-
δων, 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.

IOS

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!

Ατελείωτο
ΠΑρΤι

EndlESS paRty

Photo: IreneMc Photography, Shutterstock.
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ΓιΑΛΟΣ
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 οργανω-
μένη με ομπρέλες, ξαπλώστρες, εστιατόρια 
και προσφέρει τη δυνατότητα να επιδοθείς 
σε water sports. 

ΧΩρΑ
Χτισμένη σε βράχο πάνω από το λιμάνι, 
η Χώρα της Ίου απολαμβάνει πανοραμική 
θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και το ολο-
στρόγγυλο γραφικό επίνειο του Όρμου. Με 
λευκά κυβόσχημα σπιτάκια, λιθόστρωτα κυ-
κλαδίτικα στεγασμένα σοκάκια και ασβεστω-
μένες 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 Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ίου. το βράδυ, θα ανακαλύψεις 
το πιο «ζωηρό» πρόσωπο της Χώρας στα 
αναρίθμητα μπαράκια, όπου το κέφι καλά 
κρατεί μέχρι πρωίας.

GIALOS
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.

CHORA
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.

Οι ανεμόμυλοι της Χώρας.
The Windmills at 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. 

MYLOPOTAS
This is the most iconic beach of Ios, 
with cosmopolitan f lair, hippie past, 
youthful prof ile 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, windsurf ing, 
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 f ind the 
internationally famous Far Out Beach 
Club, one of the world’s top beach clubs.  
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ΜΑΓΓΑΝΑρι
Αντικρίζοντας το Μαγγανάρι από ψηλά, σκέφτεσαι πως αν ο 
παράδεισος ήταν παραλία, κάπως έτσι θα πρέπει να έμοια-
ζε. Θα ήταν μια δαντελωτή ακτή με τέσσερις διαδοχικούς 
τροπικούς κολπίσκους, θα είχε αστραφτερή σαν χρυσό-
σκονη 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 Θεοδό-
της 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. 

MANGANARI
Gazing Manganari from up above, you cannot help but think 
that if paradise was a beach, it would def initely 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 
f ilm 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. 

To Μαγγανάρι.
Manganari beach.
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ΚΟΥΜΠΑρΑ
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. 

ΛΟρΕΝΤΖΑιΝΑ
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.

KOUMBARA
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. 

LORENTZENA
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.

Η παραλία της Κουμπάρας.
Koumbara beach.
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Maragas
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Moutsouna

Apiranthos

Chalki

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Apollonas

• 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, 
Super Runner, Super Speed & Super Cat.
 
• How to get there: Connection with Rafina, 
Piraeus and Cyclades islands, with the speedboats 
Super Express, Super Runner, Super Speed & 
Super Cat.

www.goldenstarferries.gr

Naxos

Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των 
Κυκλάδων και βρίσκεται νότια της Μυ-
κόνου 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!

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!

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.

ΑιγΑιου 
εγκώμιο

AegeAn PrAise
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ΧΩΡΑ
Χτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης 
γύρω από τον λόφο του ενετικού 
κάστρου, η Χώρα της Νάξου μπορεί 
να υπερηφανεύεται τόσο για τη στρα-
τηγική 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 κυκλαδίτικα νοικοκυρόσπι-
τα, καθολικά μοναστήρια, αρχοντικά, 
ενετικούς πύργους και παλιές γειτο-
νιές. γύρω από την Πλατεία Πρωτοδι-
κείου η εικόνα αλλάζει, με μπαράκια, 
εστιατόρια, καταστήματα και κίνηση, 
που αναλαμβάνουν να σε επαναφέ-
ρουν στο σήμερα και τους μοντέρ-
νους καιρούς. 

NAXOS TOWN
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.
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ΠΟΡΤΑΡΑ
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.

PORTARA
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 unf inished 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 f irst Dionysia festival was 
presumably held. To f ind 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.

Η περίφημη Πορτάρα.
The famous Portara.

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

Photo: Fish & Olive
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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 καστροπολι-
τείας 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 ουρσουλι-
νών, την παλιά Εμπορική Σχολή που σήμε-
ρα στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα 
εστιατόρια, τις γκαλερί και τα κουκλίστικα 
εμπορικά καταστήματα. 

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.

Άποψη του Κάστρου.
View of Naxos Town Castle.

Κουκλίστικο σοκάκι του Κάστρου.
A quaint alley at Naxos Town Castle.

Photo: Fish & Olive
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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 χρό-
νο νερόμυλοι και ένας αρχαϊκός κούρος 
του 6ου π.Χ. που κείτεται στην άκρη ενός 
περιβολιού συνθέτουν το τοπίο του οικι-
σμού σε μία από τις πιο εύφορες κοιλάδες 
της Νάξου. Σημαντικότατο μνημείο και 
αξιοθέατο όλης της Μεσογείου αποτελεί 
το Παλάτι των ιησουιτών στην περιοχή Κα-
λαμίτσια, ένα μεσαιωνικό κτίσμα του 1673, 
που αποτελούσε την εξοχική κατοικία του 
τάγματος των ιησουιτών Μοναχών.

HALKI
The f irst 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 
f irst 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. 

Εικόνα από το Χαλκί.
Halki village.

Ο Άγιος Γεώργιος ο Διασορίτης, κοντά στο Χαλκί.
Agios Georgios Diassoritis church near Halki village.
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Η ακτή της Πλάκας από ψηλά.
Aerial photo of Plaka 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.

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Η πολυβραβευμένη ινσταγκραμική παραλία της Νάξου συγκα-
ταλέγεται στη λίστα με τις καλύτερες πλαζ της Ευρώπης. Δικαιο-
λογημένα, 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. 

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 f ind 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.

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 windsur f ing. Agios Prokopios is 5 km away 
from Chora of Naxos. 
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MYKONOS

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.

Living Legend

Ζωντανός
θρύλος

Photo: Maria Rabia, Shutterstock.

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Mykonos

Super Paradise

Paradise
Paragka

Ag. Anna Paragka

Platis Gialos
Psarou

Ftelia Vathia
Lagada

Kalo LIvadi

Lia
Kalafatis

Elia

Fokos

Tourlos

Ornos
Ag. Ioannis

• 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, Super Runner, 
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, 
Super Runner, Super Speed & Super Cat.

www.goldenstarferries.gr

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 σχηματι-
σμούς 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.
 

ΜύΚοΝος
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ΓΙΑΛΟΣ
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 περα-
ντζάδα κατά μήκος της οποίας εκτείνονται 
εστιατόρια, café-bars και κοσμηματοπω-
λεία. ςτην άκρη του βρίσκεται το χαρακτη-
ριστικό κτήριο του Δημαρχείου και ο Άγιος 
νικόλας της Καδένας, από όπου αναχω-
ρούν τα καραβάκια για τη Δήλο.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΔΕΝΑΣ
ςύμφωνα με την παράδοση, το εκκλησά-
κι 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. 

GIALOS
Absolutely picturesque, Gialos used to be 
the f irst 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. 

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 f irst 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. 

Ο Άγιος Νικόλας της Καδένας.
Agios Nikolaos tis Kadenas church.

Το κτήριο του Δημαρχείου στον Γιαλό.
The Mykonian Town Hall building at Gialos.
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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, του-
ριστικά μαγαζάκια, μπαράκια και ξενοδοχεία. Πάντα γεμάτο, 
πάντα λαμπερό και πολυσύχναστο, το επονομαζόμενο «χρυ-
σό 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. 

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 magnif icent 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 f ill this vibrant promenade.  

Πανοραμική άποψη της Χώρας Μυκόνου.
Panoramic view of Mykonos Town.
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ΜΥΛΟΙ
Υψώνονται στον λόφο ανάμεσα στο νιο-
χώρι και τον κόλπο της αλευκάντρας, 
προσανατολισμένοι προς την απέραντη 
αγκαλιά του πελάγους. όι παραδοσιακοί 
ανεμόμυλοι της Μυκόνου είναι ένα ακό-
μη σήμα κατατεθέν του υπέρλαμπρου 
νησιού και μνημείο πολιτισμού του αι-
γαίου, με αποστολή τους να ταξιδεύουν 
τα κάλλη της πατρίδας μας σε όλη την 
υφήλιο μέσα από εκατομμύρια φωτογρα-
φίες των ακούραστων, ενθουσιασμένων 
επισκεπτών. 

MILLS
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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ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
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 εμπό-
ρους του 18ου αιώνα. τα αναπαλαι-
ωμένα, πλέον, αρχοντικά της Μικρής 
Βενετίας στεγάζουν ξενοδοχεία, βίλες, 
εστιατόρια και cocktail bars με «βλέμ-
μα» στραμμένο στους Μύλους και το 
φημισμένο πορφυρό ηλιοβασίλεμα, 
προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία 
ζωής στη Μύκονο.

LITTLE VENICE
It is impossible to forget this sight… 
No matter how many years will 
go by, you will always remember 
that seafront neighborhood with 
the color ful 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 purple-
hued sunset, offering a unique life 
experience in Mykonos.

Η πολύχρωμη Μικρή Βενετία.
The colorful Little Venice.

Στενοσόκακο στη Μικρή Βενετία.
Narrow alley at Little Venice.
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ΠΑΡΑΠΟΡΤΙΑΝΗ
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 πολυφωτο-
γραφημένους 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 να-
ούς, 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
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 
edif ice stands on the western part of 
Kastro since the 16th-17th century and 
is essentially comprised of f ive 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.
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Με την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης The Palace at 
4 a.m., ο όργανισμός νΕόν 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 
νΕόν, 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-ex-
istence 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 

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

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

invocATion of The MyTh 

ΕΠίΚΛΗςΗ
ςτόν Μύθο

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

ANDROS   TINOS   MYKONOS   PAROS   SANTORINI   HERAKLION

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ

SUPERFERRY

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

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 - 20:00 
(ωστόσο, το ωράριο υπόκειται σε αλλαγές).

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).

Ο Antony Gormley αποκαθιστά την ανθρώπινη παρουσία στο 
νησί του φωτός. 

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

ςίΔΕΡΕνίΕς ανΘΡωΠόΜόΡΦΕς 
ςτΗ ΔΗΛΟ
iRon hUMAnS in deLoS
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ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ
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.

PLATIS GIALOS
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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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 όρνό ή 
τον Πλατύ Γιαλό. 

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.

PARADISE 
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. 

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.

Το Tropicana beach club στην παραλία Paradise.
Tropicana beach club at Paradise beach.

Η παραλία Καλό Λιβάδι.
Kalo Livadi beach.
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ΠΑΡΑΓΚΑ
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.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΓΚΑ
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. 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ
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.

PARAGA
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 sugar-
white shore and gazing to Delos. Paraga is 5 km away 
from Chora, and can also be reached by boat from 
Platis Gialos.

AGIA ANNA PARAGA
Next to Paraga, it writes its own history in beachfront 
happenings, boasting an idyllic shore and upscale beach-
bar restaurants. It is 5 km away from Chora of Mykonos. 

PANORMOS
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 casual-
chic beach bar-restaurant.

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

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. 

SUPER PARADISE
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.

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 sugar-
like sand, the turquoise waters 
and the luxury yachts. The high-
quality 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. 

Αεροφωτογραφία του Super Paradise.
Aerial photo of Super Paradise beach.

Η κοσμοπολίτικη Ψαρού.
The cosmopolitan Psarou beach.



112 113

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
Έχει κυριολεκτικά τα πάντα, 
ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς. 
ςτην πλήρως οργανωμένη πλαζ του 
όρνού 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 windsurf ing, 
jet skiing and tube rides. As far as 
facilities are concerned, Kalafatis beach 
has sun umbrellas, loungers, taverns, 
restaurants, a windsurf ing 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 f ind 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.

Τιρκουάζ νερά στον Καλαφάτη.
Turquoise waters at Kalafatis beach.

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

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.

FOKOS 
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. 

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. Windsurf ing is the ultimate 
protagonist here.

Ιππασία στην παραλία του Φωκού.
Horse riding at Fokos beach.
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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 cock-
tails. 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

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.

ΙΤαΛΙκή 
πρωτοπορία
ItAlIAn nOvelty

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

The gastronomy compass of summer points Mykonos 
and its best dining venues. 

ςΕ τΡόΧία 
ΓΕΥΣΗΣ 
TASTeS inTo oRBiT
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VEGERA
ςε στρατηγικό σημείο στην ακτή Καμπάνη, απολαμβάνει 
θέα… θάλασσα και την κίνηση του Γιαλού. ό 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 μεσογεια-
κής κουζίνας. Εκτός από τα κορυφαία linguini θαλασσινών, 
T-bone steak, σαλάτα vegera και τα χορτοφαγικά πιάτα, 
στο μενού πρωταγωνιστούν ποικιλίες κρεατικών και θα-
λασσινών, πάντα φρέσκο ψάρι και πλούσια ορεκτικά, για 
να συνοδεύσετε τσίπουρο ή κρασί.
Γιαλός
Τηλ.: 22890 22427
www.vegera-mykonos.com

VEGERA
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

I FRATI
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 ίταλία 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

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

Vegera I Frati
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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 demon-
stration 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

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. 

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

ΤΟ χρΟνΙκΟ ΤΗς επιτυχιας
The ChroniCle oF a SuCCeSS STory

Pasta Fresca Barkia
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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

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

Roca Cookery Local
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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 pas-
try 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.

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

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.

ΤΟ δίδυΜΟ ΤηΣ 
επιτυχιας
The Duo of SuCCeSS

CASA DOLCE

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, tra-
ditional syrup sweets and all time classic desserts, moves 
on the same wavelength of pastry innovation. Fantasy, 
persistence in quality and creative passion are the com-
mon denominator for both pastry chefs.

Evagelistraki 
Tel.: +30 22891 10714 • www.casadolce.gr
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kRAMA
αυθεντική ελληνική κουζίνα από τον βραβευμένο με αστέρι 
Michelin chef ίωάννη 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 δημι-
ουργικά πιάτα που ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό 
ουρανίσκο. Η κουζίνα του Krama αποτίνει φόρο τιμής στης κυ-
κλαδίτικη και ελληνική μαγειρική παράδοση, χρησιμοποιώντας 
τοπικές πρώτες ύλες. 
Τηλ.: 22890 28788
www.kramamykonos.com

KRAMA
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

Krama
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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 αποκλειστικά από τοπικούς 
παραγωγούς, όσο και πεντανόστιμες vegetarian και 
gluten-free επιλογές. Με θέα στο μαγευτικό ηλιοβα-
σίλεμα 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

NICE N EASy MyKONOS
In the most charming spot of the island, Alefkandra 

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

sPALA
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

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 f ish and various sea delicacies are creatively 
combined on the menu or, sometimes, even in the same dish! The 
“surf side” has lobster, fresh f ish and other salt-water treats, while 
its “turf side” has various organic meat cuts, such as picanha, rib 
eye, tagliata and f illet. 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 f lavors of an all-time-classic grill house 
with quality products, f ine raw materials and exquisite ingredients 
and herbs from every part of Greece.
Alefkandra Square, Mykonos Town 
Tel.: +30 22890 25421

Nice n Easy

Spala

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 γαστρονο-
μικό 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 ολό-
φρεσκες πρώτες ύλες και ποιοτικά βιολογικά προϊόντα. το με-
νού 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

NESAEA
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 magnif icent 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 inf luences by the recipes and the 
ingredients of the Greek islands and, following the farm-to-
table philosophy of the nice n easy organic restaurants, it offers 
excellent creative Greek island cuisine, with the f inest 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 cuttlef ish ink dressing, crayf ish 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.
Agia Anna beach – Kalafatis 
Tel.: +30 22890 72130

SANTANNA
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

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 ref ined 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

Nasaea

SantAnna
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ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ, ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ!
Καυτερή, ερεθιστική, με ιδιαίτερη νοστιμιά, η κοπανιστή 
προκαλεί υπερδιέγερση στον ουρανίσκο. το μαλακό 
τυρί που επίσημα πλέον έχει αναγνωριστεί ως προϊόν με 
Προστατευόμενη όνομασία 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.

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. 

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. 

TASTy TRAdiTion
ΓΕΥςτίΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

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.

ΛΟΥζΑ, ΤΟ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΥΤΟ
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.

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, προ-
σφέροντας 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 παντρεύ-
ονται 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

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 πε-
ριοχές του κόσμου. Το Kuzina, όμως, δεν είναι μόνο οι γεύσεις 
του. Είναι οι άνθρωποί του, που πάντα σας περιμένουν με χαμό-
γελο. 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

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  

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

Pasaji σημαίνει πέρασμα από χώρες, κουζίνες και αρώματα! Pasaji Mykonos σημαίνει fine dining δίπλα στη θάλασσα!

Ζωή χωρίς καλοκαίρι είναι καλοκαίρι χωρίς Kuzina!
A life without summer is like a summer without Kuzina!

Pasaji means a passage through countries, cuisines & aromas! Pasaji Mykonos means fine dining by the sea!

FUSION ΜΟΝΟΠΆΤΙΆ

ΓΕΎΣΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ

FUSION PATHS 

A TASTE OF SUMMER
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Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε, 
μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε

Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!

oδυσσέας eλύτης, 
ό ήλιος ο ηλιάτορας, 1971

Η Μυκονιάτισσα φωτογράφος Μαρία 
Ράμπια συμμετέχει στην ομαδική έκθε-
ση της ifocus gallery με τίτλο “greece 
is”, η οποία θα διαρκέσει έως 20/7/19.

ifocus gallery, 
Ακαδημίας & Ιπποκράτους 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3647088

We never paid the slightest heed 
to cataclysms

but plunged headlong in everything 
with optimisms

and high up on our lookout mast 
we keep for sentry one

who ever and on remain our Sun 
and Sovereign Sun!

“The Crazy Boat” from The Sovereign Sun, 
by Odysseas Elytis|English translation by 
Kimon Friar. 

The Mykonian photographer Maria Rabia 
participates in the group exhibition of 
ifocus gallery with the title “Greece is”, 
which will last until 20/7/19.

ifocus gallery, 
13, Ippokratous & Akadimias Str., Athens
Tel.: +30 210 3647088

Το μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα μέσα από τον φακό της Μαρίας Ράμπια.

The Mykonian sunset through the lens of Maria Rabia.

ΜαΡία ΡΑΜΠΙΑ | MARiA RABiA
ΠόΡΦΥΡα ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΑ
PURPLe SUnSeTS

«Έπιασα μολύβι σε ηλικία τριών ετών, ζω-
γραφίζοντας σε κάθε επιφάνεια του σπι-
τιού ίνδιάνους, νεράιδες και πειρατές. τα 
πρώτα χρόνια της ζωής μου έζησα στη 
Μύκονο και μεγάλωσα στην εξοχή, σε 
άμεση επαφή με την αγριάδα της φύσης 
και της θάλασσας. Καθώς μεγάλωνα, το 
θέμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον 
ήταν το γυναικείο πρόσωπο και η έκφρα-
ση της γυναικείας ψυχοσύνθεσης μέσα 
από πορτραίτα με pop, σουρεαλιστικά 
φόντα. τα έργα μου έχουν την πατρίδα 
της κάθε γυναίκας που απεικονίζω. Μαζί 
με το πρόσωπο, κουβαλάνε τον πολι-
τισμό, τον χαρακτήρα και την αγριάδα 
κάθε τόπου και κάθε ανθρώπου». 
H Ευγενία Γρυπάρη επαναλαμβάνει την ατο-
μική έκθεση με θέμα την «αγριότητα» στην 
Αίθουσα Στέφανου Συριώτη από 1-10/9/19, 
παρουσιάζοντας γυναικείες μορφές σε μια 
δυναμική έκφραση ελευθερίας, ανεξαρτησί-
ας και θυμού της σύγχρονης γυναίκας.
Αίθουσα Στέφανου Συριώτη, 
Οδός Μελετοπούλου, Χώρα Μυκόνου 
Τηλ.: 22890 27791

“The f irst time I held a pencil in my 
hand I was just three years old, 
sketching Indians, fairies and pirates in 
every possible surface of my home. I 
spent the f irst years of my life in 
Mykonos, growing up in the countryside, 
in direct contact with the wildness of the 
land and the sea. As I got older, the 
theme that intrigued me was the female 
face and the expression of the female 
psyche through portraits with pop, 
surrealistic backgrounds. My paintings 
have the birthplace of each woman I 
depict. Along with the face, they carry 
the culture, the character and the 
ferocity of each place and each person.” 
The atomic exhibition of Evgenia Grypari 
regarding “wildness” is repeated at 
Stefanos Syriotis Hall (1-10/9/19), 
showcasing female f igures in a dynamic 
expression of freedom, independence 
and anger of the modern woman.
Stefanos Siriotis Hall, Meletopoulou Str., 
Mykonos Town Tel.: +30 22890 27791

Η ταλαντούχα ζωγράφος Ευγενία Γρυπάρη σε α’ ενικό.

The talented painter Evgenia Grypari talks vis-a-vis.

ΕΥΓΕνία ΓΡΥΠΑΡΗ | evgeniA gRyPARi

ΦΥςίΚό ΤΑΛΕνΤΟ
nATURAL TALenT
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RAFINA
PIRAEUS

ANDROS

TINOS

MYKONOS

SYROS

PAROS
NAXOS

KOUFONISSI

AMORGOS

MILOS

FOLEGANDROS

IOS

SANTORINI

HERAKLION

ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
OUR ROUTES

Πληροφορίες και κρατήσεις: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

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!

E-Ticket
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!

Central & Eastern Cyclades
SCAN THE QR CODE WITH
YOUR MOBILE DEVICE TO
VISIT OUR WEBSITE

SYROS   MYKONOS   PAROS   NAXOS   KOUFONISI   AMORGOS

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

SUPER SPEED το µοναδικό τριµαράν στην Ελλάδα!

Στη Σύρο, µόνο σε 2 ώρες!

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

SUPER RUNNER
Χαρακτηριστικά / Characteristics

•	 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 FERRy & SUPER FERRy II

•	 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

Ανέσεις και παροχές / Comforts and facilities

SUPER EXPRESS & SUPER RUNNER

•	 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 EXPRESS
Χαρακτηριστικά / Characteristics
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•	 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

sUPERsPEED
Χαρακτηριστικά / Characteristics

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

•	 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

SUPERcAT
Χαρακτηριστικά / Characteristics

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

Ανέσεις και παροχές / Comforts and facilities

 SUPERSPEED & SUPERcAT
•	 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

SUPER FERRY & SUPER FERRY II

RAFINA - ANDROS - TINOS - MYKONOS - PAROS - SANTORINI - HERAKLION

SUPER EXPRESS

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

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

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

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






