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Cavo Paradiso is regarded by music industry 
publications, artists and clubbers alike as one of 
the most impressive venues globally. It is regu-
larly voted in the top club annual lists. 

The club's location is a main talking point for 
anyone who has visited over the years and has 
also become one of the main attractions for tour-
ists who visit the island.

Being situated by the edge of a 150 FT cliff (left at 
Paradise beach) and overlooking the Aegean sea 
will naturally give breathtaking views of the clas-
sic Greek island habitat of clean turquoise 
waters, blending at the horizon with the endless 
blue summer sky.

Cavo Paradiso is an open air venue and it is 
mainly built from materials which are locally 
sourced and this helps to create the feeling of 
being within nature.This special connection with 
the natural surroundings is experienced best at 
our Full Moon parties!

Cavo Paradiso has achieved world fame by organ-
ising every summer one of the most intense 
summer artist schedules on the planet with daily 
back-to-back events in full season, involving the 
biggest international djs on the scene.

The club's main aspiration for the future is to con-
tinue the tradition of being a venue striving for 
quality, diversity and the need to satisfy the thou-
sands of clubbers that visit the club every year.

For Dj lineup 2021 please visit our social or website 
www.cavoparadiso.gr for more information.

Partying until the early hours in the morning in 
order to enjoy the sunrise creeping in from the 
horizon is so incredibly unique that it simply 
must be seen in real time because words cannot 
describe it. Adding to this unique feeling the fact 
that you can also see the majestic Island of Delos 
in front of you (an Unesco world heritage site 
and the birthplace of Apollo), enhances the 
unique experience even more!

The first years Cavo Paradiso existed as an after 
hours party venue and first line-ups included the 
DEF MIX crew (Morales, Knuckles & Tomiie), 
Louie Vega plus many others from the US house 
scene. Word was spread over quickly within the 
dance music industry and Cavo was on its way 
on becoming the club it is today.

WWW.CAVOPARADISO.GR CAVOPARADISO CAVOPARADISOCLUB CAVOPARADISOBOUTIQUES

Paradise Bay - Mykonos
Info: +30 22890 27 205 [o�ce] +30 22890 26 124 [club] | info@cavoparadiso.gr

BOUTIQUE 1: Lakka - Mykonos Town: +30 22890 27 075 | BOUTIQUE 2: Barkia - Mykonos Town: +30 22890 78 870

Online Tickets: www.cavoparadiso.gr
Online Table Res: makeyoureservation@cavoparadiso.gr

Last Minute Table Res: +30 6948 504 989
Online tickets are also
available through our App

For access through our �oating dock, please contact:
makeyoureservation@cavoparadiso.gr



12 13



14 15



16 17

ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣChef

Χαρίστε έμπνευση
στη μαγειρική φαντασία σας,

με περισσότερες
από 150 παραδοσιακές

και διεθνείς συνταγές

ΣΩΣ -  ΝΤΡΕΣΙΝΓΚ -  ΤΣΑΤΝΕΪ -  ΜΑΓΙΟΝΕΖΕΣ -  ΚΕΤΣΑΠ -  ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ -  ΣΑΛΑΤΕΣ -  ΝΤΙΠ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
6ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας - Αθηνών

43100 Καρδίτσα 
Τ +30 24410 62255

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λουτρού 18 

13671 Αχαρνές
Τ +30 210 24 49700

ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ
4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας 

38500 Βόλος
Τ +30 24210 67688 

3psalads.gr
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EDITORIAL

10 χρόνια Golden Star Ferries!

Το 2021 αποτελεί έτος-σταθμό για την οικογένεια της 
Golden Star Ferries, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια 
από την ίδρυση της εταιρείας και το παρθενικό της 
ταξίδι στην ελληνική ακτοπλοΐα. Δέκα χρόνια γρήγορων, 
άνετων, ασφαλών και αξιόπιστων ταξιδιών στα ομορφό-
τερα νησιά των Κυκλάδων! Δέκα χρόνια εξυπηρέτησης 
εκατομμυρίων επιβατών και οχημάτων με σύγχρονα 
πλοία υψηλών προδιαγραφών και καθημερινές αναχωρή-
σεις προς τους κορυφαίους προορισμούς της νησιωτι-
κής Ελλάδας! 
Η Golden Star Ferries, έχοντας εδραιώσει την παρουσία 
της στην ελληνική ακτοπλοΐα, συνεχίζει την πορεία της 
με τις ίδιες αξίες και τον ίδιο σεβασμό προς το επιβα-
τικό κοινό ενώ για ακόμα μία χρονιά, αναλαμβάνει να 
σας μεταφέρει στην Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο, τη 
Νάξο, την Πάρο, την Ίο και τη Σαντορίνη, με ασφάλεια, 
συνέπεια και άνεση. 
Η άφιξη στο λιμάνι ενός κυκλαδίτικου νησιού πάντα 
συνιστά την απαρχή μιας νέας πρωτόγνωρης εμπειρίας· 
αφήστε πίσω όσα σας προβληματίζουν και επιτρέψτε 
στο καθάριο λευκό και το απέραντο γαλάζιο να στή-
σουν το σκηνικό για τις καλύτερες διακοπές της ζωής 
σας. Ανακαλύψτε τα διαμάντια του Αιγαίου και δείτε την 
απόλυτη ομορφιά των Κυκλάδων να ξετυλίγεται σε σμα-
ραγδένιες παραλίες, γραφικά σοκάκια και απρόσμενους 
λαβύρινθους. Απολαύστε ξέγνοιαστες, ανέμελες στιγμές 
με την εγγύηση της Golden Star Ferries!

Καλό καλοκαίρι!

10 years of Golden Star Ferries!

2021 is a milestone for the Golden Star Ferries family, as 
it marks the 10th anniversary since the foundation of the 
company and its maiden voyage in Greek coastal shipping. 
Ten years of fast, comfortable, secure and reliable journeys 
to the most beautiful islands of the Cyclades! Ten years of 
attending millions of passengers and vehicles, with modern 
high standard vessels and daily departures towards the top 
destinations of island Greece!
Golden Star Ferries, having been well-established in Greek 
coastal shipping, carries on with the same values and 
respect to all passengers while once again, the company 
is engaged to get you to the islands of Andros, Tinos, 
Mykonos, Naxos, Paros, Ios and Santorini, with safety, 
consistency and ease. 
Each arrival at the port of any Cycladic island forms the 
beginning of a new, unprecedented experience; leave 
behind whatever it may bother you and let the total white 
and the endless blue of the Aegean Sea to “set the stage” 
for the best vacations of your life. 
Discover the diamonds of the Aegean and find the absolute 
beauty of the Cyclades in emerald beaches, picturesque 
alleys and unexpected labyrinths. Have carefree and 
careless moments with the security of Golden Star Ferries!

Have a great summer!
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Vitali

Zorkos

Pasalos

Tis Grias to 
Pidima

Paleopoli

Achla

Neimporio

Syneti
Paraporti

Gavrio
Ag. Petros

Fellos

Batsi ANDROS

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Chrissi Ammos

Korthi

• Τηλ. κωδικός: 22820
• Local Tel. Code: (+30) 22820

• Έκταση: 374 τ.χλμ.
• Area: 145 mi²
• Μήκος ακτογραμμής: 176 χλμ.
• Coastline length: 109 mi.

• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα και 
Κυκλάδες, με τα Superferry, Superferry II. 

• How to get there: Connection with Rafina 
and Cyclades islands, with Superferry, Superferry 
II. 

www.goldenstarferries.gr

ANDROS

Το βορειότερο και δεύτερο μεγαλύτερο 
σε έκταση νησί των Κυκλάδων βρίσκεται 
νοτιοανατολικά της Εύβοιας, απέχει 36 
ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Ραφήνας 
και λιγότερο από ένα ναυτικό μίλι από 
την Τήνο. Πρωτεύουσα είναι η Άνδρος 
ή Χώρα και λιμάνι του το Γαύριο. 
Σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, 
το όνομα του νησιού προέρχεται από τον 
στρατηγό Άνδρο του Ραδάμανθυ, βασιλιά 
της Κρήτης. 
Η Άνδρος περιβάλλεται από τις 
βραχονησίδες Αλαδονήσι, Πρασονήσι, 
Λαγονήσι και Μεγάλο Νησί στα δυτικά, 
τα επονομαζόμενα Γαυριονήσια, ενώ 
στα ανατολικά βρίσκεται η βραχονησίδα 
Θεοτόκος. Η σύσταση του υπεδάφους, 
σχεδόν αποκλειστικά από κρυσταλλικό 
σχιστόλιθο, έχει ευλογήσει το νησί με 
ποταμούς, ρέματα, πηγές και κατά 
συνέπεια με πλούσια βλάστηση. 
Άλλωστε, η αφθονία των νερών της 
ήταν αυτή που κατά την αρχαιότητα της 
απέδωσε τα προσωνύμια: Υδρούσα, 
Λασία, Νωναγρία και Επαγρίς. 

The northernmost and second largest island of 
the Cyclades is located southeast of Evia, 36 
nautical miles from the port of Rafina and less 
than a nautical mile from Tinos. The capital is 
Andros or Chora and its harbor is Gavrio.
According to Diodorus of Sicily, the name 
of the island comes from General Andros 
Rhadamanthus, King of Crete. Andros is 
surrounded by the islets of Alandonissi, 
Prasonissi, Lagonissi and the Megalos Nissos in 
the west, collectively called Gavrionissia, and by 
Theotokos islet in the east. The composition of 
its subsoil, almost exclusively of crystalline slate, 
has blessed the island with rivers, streams, 
springs and, consequently, rich vegetation. 
The abundance of its waters has attributed 
the island of Andros with various nicknames, 
like Hydroussa, Lassia, Nonagria, and Epagris, 
meaning ‘rich in water’ or ‘flora’.

ANDROS

Σαν ζωγραφικός πίνακας, μας παίρνει μακριά. Μας ταξιδεύει σε μέρη 
μαγικά, με πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερά, ποτάμια, γιοφύρια, 
φαράγγια, κάστρα και αρχοντικά. Η ναυτομάνα Άνδρος δεν είναι τίποτα 
λιγότερο από ένας υδάτινος παράδεισος των Κυκλάδων. Γνωρίστε την!

Charming like a real- life painting, Andros uses its lush vegetation, running 
waters, rivers, bridges, canyons, castles and mansions to transport us to a 
magical world. Home to countless seamen, the Cycladic beauty is slice of 
paradise in the middle of the Aegean. 

SEASCAPE

ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ
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Άποψη της Χώρας από το Κάτω Κάστρο.
Perspective of Chora from the Castle.

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
Η πρωτεύουσα της Άνδρου, η σοφιστικέ Χώρα των γραμμάτων 
και του πολιτισμού, μοιάζει με πύλη στο χθες· πύλη στη «Μικρά 
Αγγλία» της αριστοκρατίας, που αναβιώνει μέσα από καλοδι-
ατηρημένα δημόσια κτήρια και γοητευτικά νεοκλασικά. Είναι 
χτισμένη πάνω στη στενή χερσόνησο που βρίσκεται ανάμεσα 
στους όρμους Παραπόρτι και Νημπορειό και καταλήγει στη 
νησίδα του Μεσαιωνικού Κάστρου (Κάτω Κάστρο). Η περιήγηση 
κάθε ταξιδιώτη εδώ, στην πατρίδα του υπερρεαλιστή ποιητή 
Ανδρέα Εμπειρίκου και του φιλόσοφου Θεόφιλου Καΐρη, ξεκινά 
από τον σύγχρονο οικισμό, με τα επιβλητικά αρχοντικά των 
εφοπλιστών του προηγούμενου αιώνα, κατά την εποχή της 
ακμής της ναυτιλίας του νησιού. Στην είσοδο της πόλης, στην 
κεντρική μαρμαρόστρωτη οδό Γεωργίου Εμπειρίκου, αντικρίζεις 
την Καΐρειο βιβλιοθήκη και τον Τεχνοχώρο του ιδρύματος 
Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως, συνεχίζοντας στον πεζόδρομο 
που περνά από τη Λέσχη Ανδρίων. Σαν ένα υπαίθριο μουσείο, η 
Χώρα «εκθέτει» προτομές επιφανών Ανδριωτών, δωρεές γνω-
στών οικογενειών και εντυπωσιακά δημόσια κτήρια. Φτάνοντας 
στην πλακόστρωτη Αγορά, ρίχνεις ματιές στα περιποιημένα 
εμπορικά καταστήματα εκατέρωθεν του «μονοπατιού» και οδη-
γείσαι στην Πλατεία Καΐρη. Στην καρδιά της Χώρας, θα κάνεις 
ένα διάλειμμα στα cafe ή τα ουζερί κάτω από τα σκιερά πλατά-
νια. Στη «ζωντανή» πλατεία θα εντοπίσεις την είσοδο του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Άνδρου και πολύ κοντά του, το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. «Κρυμμένο» χαμηλότερα στην Πλακούρα, 
οικοδομημένο πάνω σε βράχο, μέσα στη θάλασσα, βρίσκεται 
το εκκλησάκι της Αγίας Θαλασσινής. Με αυτή τη μαγική εικόνα, 
επιστρέφεις πίσω στην πλατεία, περνάς την Οξώπορτα και αυτό-
ματα εισέρχεσαι στον μεσαιωνικό οικισμό. Τα καλοδιατηρημένα 
σπίτια με τα βενετσιάνικα οικόσημα, οι μεσαιωνικές στοές, οι 
κρήνες και οι καμάρες σε οδηγούν στην Πλατεία Ρίβας…

ANDROS CHORA 
The capital of Andros, the sophisticated Chora of the letters 
and culture, looks like a gate to the past; a gate to “Little 
England” of aristocracy which revives through the well-
preserved public buildings and charming neoclassic ones. It is 
built on the narrow peninsula found between Paraporti and 
Nimporio bays and ends to the islet of the Medieval Castle 
(Kato Kastro). Travelers’ touring here, in the homeland of 
the surrealist poet, Andreas Empeirikos and the philosopher, 
Theophilos Kairis, starts from the modern settlement with 
the ship owners’ prevailing mansions of the past century, 
when shipping was priming in the island. At the entrance 
of the town, the main marble paved Georgios Empeirikos 
street, you can see the Kairios Library and the Arts Space 
of Petros & Marika Kydonieos Foundation, as you carry on 
to the pedestrian area passing by Andrion Club. Just like an 
outdoor museum, Chora “showcases” busts of prestigious 
personalities from Andros, donations by well-known families 
as well as exceptional public buildings. As you reach the 
paved Agora, you glance at the neat shopping stores on both 
sides of the “path” and you are led to the Kairi square. In the 
heart of Chora, you will have a break at the cafes or ouzeri 
under the shady planes. At the vibrant square, you will f ind 
the entrance of Andros Archeological Museum and in really 
short distance, the Museum of Contemporary Art. A little 
lower, the chapel of Aghia Thalassini is “hidden”, built on a 
rock into the sea. Keep in mind this magical picture and go 
back to the square, pass through the Oxoporta so as to enter 
to the medieval settlement. The well-preserved houses with 
the Venetian crests, the medieval arcades, the fountains and 
the arches lead you to the Rivas square…
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ΓΑΥΡΙΟ
Είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις φτά-
νοντας στην Άνδρο και η τελευταία που 
παίρνεις μαζί σου κατά την αναχώρησή 
σου… Είναι η αρχή και το τέλος μιας 
περιήγησης σε όρμους με βαθυγάλαζα 
νερά (βλ. Ζόρκος, Μικρά και Μεγάλα 
Πέζα, κ.ά.), σε ξεχασμένους από το χρό-
νο περιστεριώνες, σε «σπαρμένα» αρχαία 
μνημεία, παραδοσιακά χωριά (βλ. Άνω και 
Κάτω Φελλός, Σιδόντας, κ.ά.), απρόσμενα 
καταπράσινες κοιλάδες και καταρράκτες 
(όπως αυτός της Παλαιόπολης)… Είναι 
το εφαλτήριό σου για να γνωρίσεις τη 
γενέτειρα σπουδαίων καπεταναίων και 
εφοπλιστών. Είναι το κύριο λιμάνι της 
Άνδρου και βρίσκεται στα βορειοδυτικά, 
στον μεγάλο, προστατευμένο από τους 
ανέμους, φυσικό κόλπο του Γαυρίου. 
Από αυτό το ασφαλές αγκυροβόλι, οι 
ταξιδιώτες διακινούνται προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Ο εμπορικός χάρτης της 
περιοχής είναι πλούσιος, με μεζεδοπω-
λεία, ενδιαφέροντα μπαράκια, εμπορικά 
καταστήματα και τουριστικά πρακτορεία 
να απλώνονται στη «ζωηρή» προκυμαία. 

GAVRIO
It is the f irst thing that you look at 
as soon as you arrive to Andros and 
the last one you take with you… It 
is the beginning and the ending of a 
tour into bays with deep blue waters 
(see Zorkos, Mikra and Megala Peza 
etc.), pigeon houses of forgotten 
time, spread ancient monuments, 
traditional villages (see Ano and Kato 
Fellos, Sidontas etc), unexpectedly 
green valleys and water falls (like 
the one in Paleopoli)… It is your 
starting point to meet the bir thplace 
of great captains and ship owners. 
It is the principal harbor of Andros 
and is found in the northwest, at 
the big, protected from the winds 
natural bay of Gavrio. From this safe 
anchorage, travelers move towards 
all directions. The commercial map 
of the area is quite rich including 
meze restaurants, interesting 
bars, shopping stores and touristic 
agencies which are spread all over 
the vibrant seafront. 

Το λιμάνι του Γαυρίου.
Gavrio Port. 

P.
aR

Port Gavrio,  Andros island / T: +30 22820 72348, +30 6972 039464
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ΜΠΑΤΣΙ
Ο οικισμός αναπτύχθηκε αμφιθεατρικά πάνω από την 
εκτεταμένη αμμουδερή και βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία 
ακτή, με την εκκλησία του Αγίου Φιλίππου να υψώνεται στο 
λόφο και να αγναντεύει πανοραμικά το αγαπημένο χωριό των 
καλοκαιρινών επισκεπτών. Ως τουριστικό επίκεντρο, το Μπατσί 
διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, εστιατόρια, ουζερί, μπαράκια και cafe που απλώνο-
νται κατά μήκος της παραλίας και μια σύγχρονη μαρίνα για 
τους «σκαφάτους». Από εδώ ξεκινά μονοπάτι που καταλήγει 
στο μεγαλύτερο ανδριώτικο μοναστήρι, τη Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής , καθώς επίσης ένας στενός δρόμος που οδηγεί στις 
παραλιακές περιοχές Ντελαβόγια, Στιβάρι και στην ακρογιαλιά 
της Αγίας Μαρίνας.

ΠΗΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΝΗΤΕΣ
Πνιγμένο από τη βλάστηση, βαμμένο πράσινο από πανύψηλα 
αιωνόβια δέντρα, το χωριό Μένητες κοντά στη Χώρα της 
Άνδρου γίνεται προορισμός κάθε φυσιολάτρη. Στην κεντρική 
πλατεία του οικισμού, θα δεις να τρέχει μέσα από έξι λεοντο-
κεφαλές άφθονο, κρυστάλλινο νερό που παραμέσα σχηματίζει 
έναν μικρό καταρράκτη!

ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ
Δεσπόζει στην τεράστια πλατεία της Ρίβας, αποτίνοντας φόρο 
τιμής στους Έλληνες ναυτικούς που χάθηκαν στη θάλασσα. 
Το πελώριο γλυπτό από χαλκό, σήμα κατατεθέν της Άνδρου, 
φιλοτεχνήθηκε από τον Μιχαήλ Τόμπρο και αποτελεί δωρεά της 
οικογένειας Γουλανδρή. 

BATSI 
Today, Batsi is the cosmopolitan seaport, starring 
in the touristic life of Andros. The settlement was 
amphitheatrically set over the expanded and Blue Flag 
awarded sandy beach, with the church of Aghios Philippos 
rising on the hill and gazing at the panoramic view of the 
beloved village of all summer tourists. Being a touristic 
center, Batsi has it all; hotels, rooms to let, restaurants, 
ouzeri, bars and cafes spreading along the beach as well 
as a modern marina for all yacht owners. The path which 
ends to the biggest male monastery of Zoodochou Pigis, 
starts from here, along with a narrow road which leads to 
the coastal regions, Delavogia, Stivari and the Aghia Marina 
beach. 

MENITES SPRINGS
Hordes of nature enthusiasts arrive to Andros to admire 
Menites village; a placed rich with vegetation and tall 
centuries-old trees. In the central square of the village, the 
water f lowing through the six lion head springs creates a little 
waterfall!

UNKNOWN SAILOR
It prevails at the huge Rivas square, paying tribute to the 

Greek seamen who were lost in the sea. The enormous 

sculpture made of copper, a trademark for Andros, was 

designed by Michail Tobros and donated by Goulandri family. 

Το γραφικό Μπατσί.
The picturesque Batsi.
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ΦΑΡΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ
Αξιοθέατο καρτποσταλικής ομορφιάς και σήμα κατατεθέν για 
την Άνδρο. Πολύ κοντά στο Κάτω Κάστρο της Χώρας, στον 
όρμο του Νειμποριού σε βράχο ύψους 7μ. μέσα στη θάλασσα, 
υψώνεται ο φάρος Τουρλίτης. Λειτούργησε για πρώτη φορά την 
1η Ιανουαρίου 1897, ενώ το 1943 υπέστη σοβαρές ζημιές από τον 
βομβαρδισμό της Άνδρου από τους Γερμανούς. Ο σημερινός 
φάρος, μοναδικός για τη θέση του σε όλη την Ελλάδα, είναι δω-
ρεά της οικογένειας Γουλανδρή και πιστό αντίγραφο του παλιού. 

ΚΟΡΘΙ  
Θαρρείς πως ένας άλλος κόσμος βρίσκεται στο νότο της 
Άνδρου… «πλασμένος» με φαράγγια, μεσαιωνικές πολιτείες, 
πυργόσπιτα κι έναν πελώριο μονόλιθο να ατενίζει το πέλαγος 
στην ξακουστή παραλία της Γριάς το Πήδημα. Είναι άγρια 
η ομορφιά γύρω από το Κόρθι. Εντός του παραδοσιακού 
οικισμού όμως, η εικόνα αποκτά σύγχρονο νησιωτικό χαρα-
κτήρα, με café, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαράκια και εμπορικά 
καταστήματα να παρατάσσονται εκατέρωθεν του κεντρικού 
λιθόστρωτου δρόμου.

TOURLITIS LIGHTHOUSE
A quaint attraction and a Andrian trademark. Really 
close to Kato Kastro in Chora, at the Nimporio bay, on 
a 7m rock into the sea, Tourlitis lighthouse rises. It f irst 
operated in January 1st of 1897 while in 1943 was severely 
damaged due to the bombings by the Germans. The 
current lighthouse, unique in Greece thanks to its location, 
has been donated by Goulandri family and forms a fair 
copy of the old one.

KORTHI
A completely different imagery unfolds in the south 
part of Andros; built with gorges, medieval towns, 
tower houses and a huge monolith emerging from the 
water in the famous beach Tis Gria to Pidima. This 
is the wild side of Korthi’s beauty. On the traditional 
settlement, however, the images ref lect a true Cycladic 
character, with cafes, restaurants, taverns, bars and 
shopping centers lined up on either side of the central 
cobblestone street.

Ο Φάρος Τουρλίτης.
Tourlitis Lighthouse.

ΟΙ ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Πενήντα κείμενα του Μάρκες 
αντιπροσωπευτικά της πολυετούς καριέρας του 

στον Τύπο – όταν εργαζόταν ως μαχόμενος 
δημοσιογράφος κυνηγώντας… σκάνδαλα.

«Δε θέλω να με θυμούνται για το ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΜΟΝΑΞΙΑ, ούτε για το βραβείο Νομπέλ,  
αλλά για την εφημερίδα». 

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

60 ΒΡΑΒΕΙΑ  |  42 ΓΛΩΣΣΕΣ
 74 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΙΖΑΜΠΕΛ ΑΛΙΕΝΤΕ

Ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα  
για τη σχέση της συγγραφέως  

με το φεμινιστικό κίνημα.

«Δεν είμαι έτοιμη να παραδώσω ακόμη τη δάδα μου 
και ελπίζω να μην είμαι ποτέ. Θέλω ν’ ανάψω τους 

δαυλούς των εγγονών μου με τον δικό μου. Θα πρέπει 
να ζήσουν για εμάς, όπως εμείς ζούμε για τις μητέρες 
μας, και να συνεχίσουν το έργο που δεν μπορέσαμε 

να ολοκληρώσουμε». 
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ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ
Μια καλή λύση αν η βάση σου είναι η Χώρα και δεν θέλεις να 
χρησιμοποιήσεις μεταφορικό μέσο, αφού μπορείς άνετα να 
φτάσεις εδώ με τα πόδια. Στο γραφικό λιμανάκι με την όμορφη 
αμμουδιά, υπάρχουν cafe, ταβέρνες και ο Ναυτικός Όμιλος 
Άνδρου.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μεγάλη, οργανωμένη παραλία με ρηχά νερά, δίπλα στον κεντρι-
κό δρόμο που οδηγεί από το Μπατσί στο Γαύριο. Έχει βραβευτεί 
με Γαλάζια Σημαία για τα πεντακάθαρα νερά της. Σε πλαγιά 
πάνω από την ακτή βρίσκεται και ο πύργος του Αγίου Πέτρου 
της Ελληνιστικής περιόδου.

ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ
Απόλυτα εντυπωσιακή, μένει αξέχαστη όχι μόνο για το όνομά 
της, αλλά κυρίως για τον επιβλητικό βράχο μέσα στη θάλασσα. 
Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Όρμου Κορθίου και προσεγγίζε-
ται με περπάτημα 5-6 λεπτών σε κατηφορικό μονοπάτι. Υπέροχη 
μικρή αμμουδιά και κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά. Όσο για 
το όνομά της, σύμφωνα με την παράδοση οι Τούρκοι για να 
κατακτήσουν το απόρθητο Πάνω Κάστρου του χωριού Κοχύλου 
έβαλαν μια γριά με την κόρη της να ζητήσουν καταφύγιο στο κά-
στρο. Οι κάτοικοι τις δέχτηκαν, η γριά άνοιξε κρυφά τις πύλες και 
το κάστρο έπεσε. Από την ντροπή της, η ηλικιωμένη πήδηξε στον 
γκρεμό και πέτρωσε… Έτσι προέκυψε της Γριάς το Πήδημα.

NEIMPORIO
Chora’s seaside settlement, filled with lively beach, 
country houses and bars. It houses a jetty for private 
boats and the Andros Marine Club, which organizes the 
International Offshore Sailing Event every year.

AGHIOS PETROS
Big, organized beach with shallow waters, next to the main 
road leading from Batsi to Gavrio. It has been awarded 
with the Blue Flag, for its crystal clear waters.  On a hill 
over the bay, you will also see the Tower of of Aghios Petros 
back from the Hellenistic period.

TIS GRIAS TO PIDIMA
Absolutely impressive… You will not forget it because of its 
name (it means old woman’s jump) but mostly because of 
the imposing rock in the sea. It is located on the northern 
part of Korthi Bay and you will reach it by walking for 
about 5-6 minutes in a downhill path. Beautiful, small 
sandy beach and clear-crystal waters… According to the 
local tradition, Turks in order to conquer the impregnable 
Upper Castle of Kochylou village, said to an old woman 
and her daughter to ask for refuge into the castle. The 
people accepted them, the old woman sneakily opened 
the gates and the castle was conquered. Ashamed of what 
she had done, the old woman jumped from the cliff and 
turned to stone… In this way, Tis Grias to Pidima got its 
name.

Η παραλία Kaliva στην περιοχή του Αγίου Πέτρου.
Kaliva Beach in Agios Petros.

PV Create

Ιδέες; ΕΧΟΥΜΕ!

Εξοπλισμό; ΕΧΟΥΜΕ!

Λύσεις; ΕΧΟΥΜΕ!

PV Create... και χάρη σε εμάς, τα έχετε όλα κι εσείς!!

Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή εντύπων, flyers,
καταλόγων, αφισών, banners, αυτοκόλλητων.

Ακόμη ταμπέλες από ξύλο, μέταλλο και όποιο άλλο υλικό θέλετε.

PV Create!!!
Δημιουργίες σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες προβολής,

πάντα στις καλύτερες τιμές.

Τηλέφωνο: +30 6973 203099

PV Create!!!... ΤΟ’ ΧΟΥΜΕ; 

Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφήμιση
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ΣΥΝΕΤΙ
Σκιερή παραλία (το απόγευμα) χάρη στον ορεινό όγκο της 
περιοχής, με βότσαλο και θαλάσσιες σπηλιές. Θα φτάσεις εδώ, 
οδηγώντας από τη Χώρα προς Κόρθι και το χωριό Συνετί.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ
Μεγάλη, αμμουδερή, πεντακάθαρη και πολύ καλά οργανωμένη 
παραλία που έχει βραβευτεί με τη Γαλάζια Σημαία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιοχή υπάρχουν ξενοδοχεία, 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί, 
μπαρ και κέντρα διασκέδασης. Επίσης, εδώ μπορείς να 
δοκιμάσεις τις ικανότητές σου σε θαλάσσια sports.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΓΙΑΛΙΑ
Στη μεν πρώτη πηγαίνουν όσοι θέλουν βότσαλο, ενώ στη 
δεύτερη, τα Πίσω Γιάλια όσοι θέλουν να χώνουν τα πόδια τους 
στην αμμουδιά. Βρίσκεται στην περιοχή Στενιές, μετά τη Χώρα.

ΧΡΥΣΗ ή ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ
Δε χωρά αμφιβολία πως πρόκειται για την πιο δημοφιλή και 
πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία της Άνδρου, ακριβώς μετά 
την παραλία του Αγίου Πέτρου. Το όνομά της δικαιολογείται από 
την ψιλή, σιμιγδαλένια άμμο που «αγγίζει» τα κρυστάλλινα γαλανά 
νερά. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη νεολαία και έχει βραβευτεί με 
Γαλάζια Σημαία. Εδώ θα επιδοθείς και σε θαλάσσια sports.

ZΟΡΚΟΣ
Από τις πιο όμορφες παραλίες της Άνδρου, με λευκό βότσαλο 
και γαλαζοπράσινα νερά. Ενδείκνυται για όσους λατρεύουν το 
ψάρεμα. Είναι οργανωμένη με ομπρέλες.

SYNETI
Shady (in the afternoon) beach thanks to the mountain 
of the area, with pebbles and sea caves. You will reach 
it, driving from Chora to Korthi and Syneti village.

BATSI BEACH
Big, sandy, pristine and fully organized beach, also 
awarded with the Blue Flag of the European Union. In 
the area, there are hotels, rooms to let, various shops 
and services, restaurants, tavernas, bars and clubs. 
Here you can also test your skills in water sports, such 
as surf ing, water skiing etc.

MPROSTA AND PISO GIALIA
At the f irst one go those who want pebble, while at the 
second one, Piso Gialia, those who want to bury their 
feet into the sand. It is located in Stenies area, right 
after Chora.

CHRISSI OR PSILI AMMOS
With no doubt it’s the most popular and crowded, organized 
beach in Andros, right after Aghios Petros beach. It was 
named by the f ine sand which “touches” the crystal turquoise 
waters. It is endearing especially to young people and has 
been awarded with the Blue Flag. Here, you will also see what 
you worth in water sports.

ZORKOS
One of the most beautiful beaches in Andros, with white 
pebbles and blue-green waters. It is suggested to those 
who love f ishing. It is organized with umbrellas.

Μπροστά και  Πίσω Γιάλια.
Mprosta & Piso Gialia Beach. 

Tassos
rent a car

Tassos
rent a car

P.
aR

Tassos
rent a car

Gavrio, Andros island 
T: +30 22820 71040,  +30 6944 512667 
e-mail: androsrentacar@gmail.com
www.androsrentacar.gr

P.
aR
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Koumelas

Malli

Vathi

Pyrgos

Panormos

Kolympithra

Yannaki
Ag. Petros

Ag. Romanos 

Ag. Fokas

Pachia Ammos 

Livada

TINOS

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

• Τηλ. κωδικός: 22830
• Local Tel. Code: (+30) 22830

• Έκταση: 194,59 τ.χλμ.
• Area: 75 mi²
• Μήκος ακτογραμμής: 114 χλμ.
• Coastline length: 71 mi.

• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα και 
Κυκλάδες, με τα Superferry, Superferry II & το 
ταχύπλοο Super Express. 

• How to get there: Connection with Rafina 
and Cyclades islands, with the Superferry, 
Superferry II & the speedboat Super Express.

www.goldenstarferries.gr

TINOS

Η Τήνος ανήκει στις βόρειες Κυκλά-
δες και είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί 
των Κυκλάδων, μετά τη Νάξο και την 
Άνδρο. Γεωγραφικά εντοπίζεται 
νοτιοανατολικά της Άνδρου και 
βορειοδυτικά της Μυκόνου, απέχει 86 
ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά 
και 62 ναυτικά μίλια από τη Ραφήνα. 
Πρωτεύουσα της Τήνου είναι η Χώρα.
Το νησί φημίζεται για την πανέμορφη 
ενδοχώρα του και τα 45 χωριά του. 
Οι ντόπιοι το έχουν χωρίσει 
γεωγραφικά στα Έξω Μέρη 
(δυτικό τμήμα), στα Μέσα ή Πάνω 
Μέρη (νότιο τμήμα) και τα Κάτω Μέρη 
(βορειοανατολικό και κεντρικό τμήμα). 

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

Προσκύνημα στα κάλλη της αχειροποίητης νήσου, με τα χωριά της Τέχνης και 
του μαρμάρου. Τους περιστεριώνες του ντόπιου τεχνίτη και τους γρανιτένιους 
βράχους. Φόρος τιμής στην Τήνο της καρδιάς μας.

Experience the divine intervention; Go on a pilgrimage; visit the marble- lined 
villages; watch art being created before your eyes; admire the extravagant 
pigeon houses and the imposing granite rocks; what follows is our testament 
to our treasured island of Tinos.

ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ 
ΝΉΣΟΣ
TOUCHED BY THE ΗAND OF GOD

TINOS

Photo: Chryssa Paraskeva, Shutterstock.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Ο Ιερός Ναός της Μεγαλόχαρης 
ιδρύθηκε στο σημείο, όπου βρέθηκε 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. 
Τρεις φορές εμφανίστηκε η Πανα-
γία στον ύπνο της μοναχής Αγίας 
Πελαγίας, ζητώντας της να οργανώσει 
ανασκαφή για να ανακαινίσουν το ναό 
της που ήταν θαμμένος στο χωράφι 
του Αντωνίου Δοξαρά στη Χώρα. 
Το εικόνισμα αποκαλύφθηκε στις 
30/1/1823, όταν η αξίνα του εργάτη 
Δημήτρη Βλάσση από τον Φαλατάδο 
χτύπησε πάνω του και το έκοψε στα 
δυο, αφήνοντας άθικτες τις μορφές 
του Αγγέλου και της Παναγίας. Οι 
εργασίες ανοικοδόμησης του Ιερού 
Ναού της Ευαγγελίστριας ολοκλη-
ρώθηκαν το 1880 και έκτοτε, πλήθος 
πιστών από όλη την Ελλάδα συρρέουν 
εδώ, για να προσκυνήσουν την θαυμα-
τουργή εικόνα του Ευαγγελισμού. 

OUR LADY OF TINOS
The Holy Church of She of Great 
Grace was founded, where the 
miraculous icon of Panagia was 
found. Panagia came three times 
in Aghia Pelagia’ s sleep asking 
her to organize excavation so as 
to renovate her church which was 
buried in Antonios Doxaras’ f ield 
in Chora. The icon was revealed 
in January 30th of 1823, when the 
pickaxe of the worker Dimitres 
Vlassis from Falatados hit on it and 
cut it in two leaving the f igures of 
the Angel and Panagia untouchable. 
The reconstruction of the Holy 
Church of Evangelistria was 
complete in 1880 and since then, 
innumerable worshippers from all 
around Greece swarm here in order 
to worship the miraculous icon of 
Evangelismos. 

Η Παναγία της Τήνου / Our Lady of Tinos
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ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ
Όταν την επισκέπτεσαι για πρώτη 
φορά, έχεις την αίσθηση ότι πρόκειται 
για μια νησιωτική πόλη με αρκετά αστι-
κά χαρακτηριστικά. Πράγματι, η Χώρα 
της Τήνου, ιδρυμένη τον 6π π.Χ. αιώνα, 
μοιάζει με ένα σύγχρονο παραθαλάσ-
σιο θέρετρο. Χρονολογία σταθμό στην 
πορεία της ως σήμερα αποτελεί το 1823, 
οπότε και ανευρέθηκε η εικόνα του 
Ευαγγελισμού. Τότε ο οικιστικός ιστός 
της Χώρας άρχισε να αναπτύσσεται 
γύρω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελι-
στρίας και η πρωτεύουσα του νησιού 
να παίρνει τη σημερινή της μορφή. Για 
να γνωρίσεις το πραγματικό πρόσωπο 
της Χώρας πρέπει να περπατήσεις στα 
σοκάκια της Μαλαματένιας, να περιηγη-
θείς στην παλιά γειτονιά της Παλλάδας, 
να φτάσεις στα μπαράκια του λιμανιού, 
αλλά και να ανηφορίσεις την μαρμαρο-
στρωμένη λεωφόρο Μεγαλόχαρης ως 
τον μεγαλοπρεπή ναό της Παναγίας της 
Τήνου.

TINOS CHORA
As a f irst time visitor, you’ ll be 
surprised by the plethora of urban 
characteristics found on the Tinian 
capital. Indeed, Chora, founded in 6th 
century BC, looks like a contemporary 
seaside resort. Its most def ining year 
to date was 1823, when the Icon of 
Annunciation was found. Around that 
time, the settlement’s urban planning 
began to grow around the Church of 
Panagia (Virgin Mary) Megalohari 
and the capital of the island started 
shaping its current form. If you want 
to get acquainted with the true 
characteristics of the town, you can 
walk in the alleys of Malamatenia, 
explore the old neighborhood of 
Pallada, visit one of the many bars 
lined along the harbor, and climb 
up the marbled Megalohari Avenue 
towards the majestic Church of 
Panagia.

Νυχτερινή άποψη της Χώρας.
Tinos Town at night.

Σοκάκι στον Τριαντάρο.
Street in Triantaros.
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ΚΑΡΔΙΑΝΗ
Το πρώτο χωριό στην Έξω Μεριά, στα 
νοτιοδυτικά της Τήνου, βρίσκεται στην 
πλαγιά του όρους Πατέλες σε υψόμετρο 
240μ. και έχει «βλέμμα» στραμμένο στη 
Σύρο. Περικυκλωμένο από έντονη 
βλάστηση και άφθονες πηγές, υπερηφα-
νεύεται για τις στοές, τον καθολικό ναό 
Γενέθλια της Θεοτόκου-Κιουρά και πιο 
ψηλά την ορθόδοξη Αγία Τριάδα με τη 
μοναδική στις Κυκλάδες εξάτοξη καμάρα. 

ΒΩΛΑΞ
Τόπος που θυμίζει απόκοσμο, σεληνιακό 
τοπίο. Θαρρεί κανείς πως στο οροπέδιο 
με τους πελώριους στρογγυλούς 
ογκόλιθους από γρανίτη, όντως έγινε η 
Τιτανομαχία. Οι γιγαντιαίοι βώλοι στην 
απέραντη έκταση που περιβάλλει το 
χωριό Βωλάξ των Κάτω Μερών συνιστούν 
μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο παγκο-
σμίως και αποδίδονται στην πτώση 
μετεωριτών. Οι απόψεις επί του θέματος 
διίστανται με τους μεν να θεωρούν ότι 
πρόκειται για τον πυθμένα θάλασσας και 
τους δε να πιστεύουν ότι οι βράχοι 
προέκυψαν από ηφαιστειακή έκρηξη πριν 
από εκατομμύρια χρόνια.

KARDIANI
The f irst settlement in Exo Meria in the 
southwest part of the island sets upon 
the steep hillside of Pateles mountain, in 
an altitude of 240m, with view to Syros. 
Surrounded by intense vegetation and 
many springs, it boasts for the arcades, 
the catholic church of Holy Mary’s 
Birthday-Kioura and higher for the 
orthodox one of Trinity, with the one 
and only arch of six arches in Cyclades.

VOLAX
A place reminiscent of an eerie, lunar-like 
scenery. One may think that Titanomachy 
has truly taken place in the plateau with 
the enormous round granite boulders. The 
gigantic pellets in the vast tract which 
surrounds Volax village in Kato Meria 
constitute a unique geological 
phenomenon worldwide and are 
accredited to meteorites’ fall. The views 
on this issue vary, with some people to 
believe that this once was the bottom of 
the sea and others to claim that the 
rocks derived from volcanic eruption 
millions of years ago.

Το χωριό Καρδιανή.
Kardiani village

Βώλαξ.
Volax.
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ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν δύο οικισμοί σε κατάφυτη 
πλαγιά του Κεχροβουνίου, χωρισμένοι από ένα ποταμάκι. Τα 
χρόνια περνούσαν και η οικιστική επέκταση σταδιακά ένωσε 
τις δυο κοινότητες, για να μιλάμε σήμερα για τα Δυο Χωριά. 
Ένα από τα πιο ωραία «μπαλκόνια» της Τήνου, σε υψόμετρο 
450μ., χαρίζει απλόχερα πανοραμικές εικόνες της απερα-
ντοσύνης του Αιγαίου, της Χώρας, ακόμα και της Νάξου με 
καθαρό ουρανό. Στο εσωτερικό του, θα θαυμάσεις μεσαιωνι-
κές καμάρες, θα περάσεις από στενοσόκακα, θα δροσιστείς σε 
ξυνάρια (φυσικές πηγές) με γάργαρο νερό και θα ξαποστάσεις 
στην πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο, ατενίζοντας μια 
θέα που πραγματικά κόβει την ανάσα.

ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ
Αμφιθεατρικά χτισμένος σε λόφο που αγναντεύει τον Άγιο 
Φωκά, δικαίως αποκαλείται «μπαλκόνι της Τήνου». Από κάθε 
σημείο του η θέα είναι μαγική είτε πρόκειται για τη θάλασσα 
είτε για την κοιλάδα με τους περιστεριώνες που απλώνεται από 
κάτω του. Θα περάσεις κάτω από αμέτρητες καμάρες και θα 
δεις την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, αλλά και το παραδο-
σιακό λιοτρίβι στις Λεύκες.

DIO CHORIA 
Once upon a time, the green slopes of Kechrovouni 
mountain used to house two little villages, separated only 
by a river. As the years passed and the residents multiplied, 
the two communities were joined to form Dio Choria. 
At an altitude of 1500 feet, it is one of the most popular 
scenic viewpoints of Tinos, offering panoramic views of 
the vastness of the Aegean Sea, Chora and even Naxos, 
when the sky is clear. The village itself will amaze you 
with medieval arches, the old narrow streets, the natural 
fountains and the perennial sycamore tree in the center of 
the square which will lure you under its shadow, where you 
will be taken away by a breathtaking view.

TRIANTAROS
Built amphitheatrically on a hill that “ looks” at Aghios 
Fokas, it is rightly called “balcony of Tinos”. From every 
corner, the view is magical, even if it about the sea or 
the valley with the dovecots, which is spread on its feet. 
Go through the innumerable arches and see the church 
of the Holy Apostles, but also the traditional oil mill in 
Lefkes.

Έχει και η Τήνος ανεμόμυλους…
The famous Cycladic Windmills travel to Tinos.
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ΠΥΡΓΟΣ
Η πατρίδα του Χαλεπά, του Νικηφόρου Λύτρα και του Γιάννη 

Γαΐτη, περικυκλωμένη από τις βουνοκορφές Πατέλα, Μεροβί-

γλια, Προφήτης Ηλίας και Κακή Σκάλα, άκμασε κατά τον 18ο 

και 19ο αιώνα, όταν άρχισε η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 

μαρμάρου της περιοχής. Περπατώντας στην οδό Γιαννούλη 

Χαλεπά που περνά από το Μουσείο Πανορμιτών Καλλιτεχνών 

και το σπίτι του Γιαννούλη Χαλεπά, θα δεις οικόσημα, πορ-

τοσιές, υπέρθυρα, κατώφλια, βρύσες, επιγραφές, προτομές, 

σοκάκια, σκαλιστά τραπέζια, όλα από μάρμαρο. Φτάσε ως την 

κεντρική, μαρμαροστρωμένη πλατεία (Ηρώων 1821) με το σκι-

ερό γέρικο πλατάνι, τις μνημειακές κρήνες και τα καφενεία-ζα-

χαροπλαστεία και επισκέψου το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. 

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

PYRGOS
The homeland of Chalepas, Nikiforos Lytras and Giannis 
Gaitis, surrounded by the mountain peaks Patela, 
Meroviglia, Prof itis Ilias and Kaki Scala, was at its 
great prime during the 18th and 19th century, while the 
exploitation of marble deposits of the area began. 
Walking down Giannoulis Chalepas Str.) that passes from 
Panormos’ Artists’ Museum and Giannoulis Chalepas’ 
house, you will see blazons, «portosies», doorsteps, 
fountains, inscriptions, busts, alleys and carved tables, 
everything made of marble. Continue till the central, 
marble paved square (of the Heroes of 1821) with the 
shady plane, the monumental fountains and the coffee-
pastry shops and visit the Museum of Marble Crafts.

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

Το χωριό Πύργος.
Pyrgos village.

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

P.
aR



56 57

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Από τα πιο ωραία ακρογιάλια της Τήνου, μόλις 5χλμ. ανατολικά 

της Χώρας. «Βλέπει» Μύκονο και έχει βραβευτεί αρκετές φορές 

για τα πεντακάθαρα νερά της, που προσφέρονται για παιδιά.

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία του νησιού, εκτείνεται σε 

μήκος 3χλμ. Ενδείκνυται για όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό 

μέσο (προσεγγίζεται εύκολα από τη Χώρα με τα πόδια) και 

για όσους «απαιτούν» ομπρέλες, ξαπλώστρες και beach 

bars. Κατά μήκος της απλώνονται καφετέριες, εστιατόρια και 

ταβέρνες. Έχει θέα στη Δήλο, άμμο, βότσαλο και αρμυρίκια.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Η αγαπημένη παραλία των αέρηδων στην Κάτω Μεριά είναι 

ιδανική για όσους θέλουν ησυχία, αλλά και οργάνωση με 

ομπρέλες και ξαπλώστρες.

ΡΟΧΑΡΗ
Οι fans της οργάνωσης θα τη λατρέψουν. Το κοσμικό 

«στέκι», με τα αρμυρίκια στην αμμουδιά και τη «ματιά» στο 

Βόρειο Αιγαίο, βρίσκεται στο λιμανάκι του οικισμού Πλατιά, 

κοντά στον Πάνορμο.

AGHIOS SOSTIS
One of the most beautiful coasts in Tinos, just 5km E 
of Chora. It “sees” towards Mykonos and has several 
times been awarded for the crystal clear waters, fact 
that makes it per fect for children.

AGHIOS FOKAS
The largest in length beach in the island (3km long). It is 
perfect for those who do not have any means of transmitting 
(easily accessible on foot from Chora) as well as for those 
who think that umbrellas, deck chairs and beach bars are a 
must. All along you shall f ind cafes, restaurants and taverns. 
It boasts about the view to Delos, the sand, pebble and the 
salt cedars.

APOTHIKES
The beloved of the winds in Kato Meria, is ideal for those 
who need calmness and facilities. You will f ind here 
umbrellas and deck chairs.

ROCHARI
It will be adored by the amenities fans. The cosmopolitan 

place to be, with salt cedars on the beach and sight to 

the Northern Aegean Sea is located in the small port of 

Platia settlement, close to Panormos.

Καβαλουρκό.
Kavalourko.
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ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Μεγάλη, απάνεμη αμμουδιά στο νότιο τμήμα του νησιού, 
σε απόσταση 11χλμ. από τη Χώρα. Είναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς παραλίες της Τήνου, χάρη στα διάφανα νερά της, 
τα σκιερά δέντρα και τη θέα στη Σύρο. Όσο για το όνομά της, 
«βαφτίστηκε» εις το όνομα της μικρής εκκλησίας που βρίσκεται 
στην αριστερή άκρη του όρμου. 

ΚΙΟΝΙΑ
Κοσμοπολίτικη, οργανωμένη πλαζ, σε απόσταση 3χλμ. 
από τη Χώρα, με τον αρχαιολογικό χώρο των Κιονίων στο 
background. Βότσαλο, άμμος και θέα στη Σύρο.

ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Κάτω από το χωριό Καρδιανή, μόλις 7χλμ. από τη Χώρα. 
Πρόκειται για ήσυχο λιμανάκι με γαλανά νερά και ψιλά βότσαλα, 
που το προτιμούν κυρίως οικογένειες. Εδώ θα βρείτε και 
ψαροταβέρνες, όπου θα γευτείτε θαλασσινά και φρέσκο ψάρι.

ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ
Το όνομά της την χαρακτηρίζει απόλυτα! Όταν την 
συναντήσετε σε απόσταση 10χλμ. από τη Χώρα, θα 
αντικρίσετε τις χρυσαφένιες αμμοθίνες της, βράχια 
«φαγωμένα» από την αρμύρα και πάρα πολύ κόσμο! Βλέπετε, 
είναι η πιο δημοφιλής στο νησί.

AGHIOS ROMANOS
A large, leeward sandy shore at the southern part of the 
island, 11km away from Chora. It is one of the most popular 
beaches in Tinos thanks to the transparent waters, shady 
trees and view to Syros. As for the name, it was “baptized” 
by the small church which you can f ind on the left edge of 
the bay.

KIONIA
A cosmopolitan, organized beach with the archeological 
site of Kionia in the background, 3km away from Chora. 
Also pebble, sand and view to Syros.

YANNAKI BAY
Right under Kardiani village, just 7km away from Chora. 
A quiet small port of blue waters and f ine pebble, mostly 
preferred by families. Here you will f ind f ish taverns with 
excellent seafood and fresh f ish.

PACHIA AMMOS
In every sense… once you get here, 10km away from 
Chora, you will see the golden dunes, the sculptured by 
the brine rocks and lots of people. You see, it is the most 
popular beach in the island.

Η παραλία του Αγίου Ρωμανού.
Aghios Romanos Beach.
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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 και 
Κυκλάδες, με τα Superferry, Superferry II 
& τα ταχύπλοο Super Express.
 
• How to get there: Connection with Rafina, 
and Cyclades islands, with the Superferry, 
Superferry II and the speedboat Super Express.

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.
 

MYKONOS

The absolute essence of the Greek summer, a model of tourist 
development and a kingdom of Aegean lifestyle! Mykonos is the utter 
Greek destination! Here’s a mini travel guide with everything you will need 
to experience on The Island of the Winds.

PLACE OF WORSHIP

ΤΟΠΟΣ
ΛΑΤΡΕΙΑΣ

MYKONOS

Συνώνυμο του ελληνικού καλοκαιριού, πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης 
και βασίλειο του αιγαιοπελαγίτικου lifestyle! Η Μύκονος είναι ο απόλυτος 
ελληνικός προορισμός! Ακολουθεί mini ταξιδιωτικό εγχειρίδιο με όσα 
πρέπει να ζήσεις στο νησί των Ανέμων.
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ΓΙΑΛΟΣ
Τον αντικρίζεις για πρώτη φορά, καθώς 
εισέρχεσαι στη Χώρα από το παλιό πάρ-
κινγκ. Προτού περπατήσεις στη μικρή 
θαλασσινή περαντζάδα, προσπερνάς 
την παραλία της Αγίας Άννας και λίγο 
παρακάτω συναντάς την πλατεία Μα-
ντώς Μαυρογένους (εδώ βρίσκεται και 
η πιάτσα ταξί). Κατά μήκος του απλώνο-
νται εστιατόρια, cafe-bars και κοσμημα-
τοπωλεία, ενώ στην άκρη του βρίσκεται 
ο Άγιος Νικόλας της Καδένας. Από εδώ 
αναχωρούν τα πλοιάρια με προορισμό 
τη Δήλο.

ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ
Μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε ότι 
πρόκειται για το πιο διάσημο σοκάκι των 
Κυκλάδων. Το κοσμοπολίτικο στενό που 
ξεκινά από τον Γιαλό και καταλήγει στο τρί-
γωνο του Καίσαρη, συγκεντρώνει επώνυμα 
κοσμηματοπωλεία, επώνυμα καταστήματα, 
μπουτίκ και μπαράκια. 

GIALOS
You f irst see Gialos as you enter Chora 
from the old parking lot. Before you head 
to the seaside promenade, you walk past 
Agia Anna beach and a short while later 
you will come across Manto Mavrogenous 
Square (Also the taxi stand). The coast 
of Gialos houses restaurants, cafes and 
bars while the Church of Agios Nikolas of 
Kadena dominates the edge. Also a point 
of departure for the ships to Delos. 

MATOGIANNI
You could certainly say that this is the 
most famous alley of the Cycladic Islands. 
The cosmopolitan passage that starts 
from Gialos and leads to Caesar’s Triangle 
brings together renowned jewelers, 
designer shops, boutiques, and bars.

Ο Γιαλός.
Gialos

Στενοσόκακο στη Χώρα.
Narrow lane in Mykonos Town.
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ΧΩΡΑ
Η πρωτεύουσα της Μυκόνου δεν είναι τίποτα άλλο από ένας 
πανέμορφος λαβύρινθος, που δημιουργήθηκε για το φόβο των 
πειρατών. Με ασβεστωμένα σοκάκια, κατάλευκα κυβόσχημα 
σπιτάκια, εκκλησάκια, μπουκαμβίλιες και κουκλίστικα μαγαζάκια, 
αποτελεί μια από τις ωραιότερες νησιωτικές πολιτείες. Ο κεντρικός 
άξονας της Χώρας είναι το φημισμένο Ματογιάννι ή αν θέλεις, η 
πιο προνομιακή περαντζάδα που οδηγεί στην Ενόπλων Δυνάμεων 
και τον πυρήνα της νυχτερινής διασκέδασης. Κεντρικά σημεία, με 
επιλογές για ποτό είναι επίσης, η πλατεία Αγίας Κυριακής (εδώ 
βρισκόταν το θρυλικό Pierro’s) και το Κάστρο. 

ΠΑΡΑΠΟΡΤΙΑΝΗ
Ο φωτογενής ναός, έργο ανώνυμων Μυκονιατών μαστόρων, 
πήρε το όνομά του από το παραπόρτι, δηλαδή τη μικρή 
είσοδο δίπλα στο Κάστρο. Πρόκειται για την πιο πολυφωτο-
γραφημένη εκκλησία του Αιγαίου και αποτελεί συγκλονιστικό 
δείγμα μεσαιωνικής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Το πολύ-
πλοκο λευκό οικοδόμημα που ορθώνεται στη δυτική πλευρά 
του Κάστρου από τον 16ο -17ο αιώνα απαρτίζεται από πέντε 
ναούς, χτισμένους σε δύο επίπεδα.

CHORA
The capital of Mykonos will remind you of an intriguing 
labyrinth and rightfully so, since it created this way in order 
to scare the pirates away. With whitewashed alleys and little 
houses, chapels, blooming bougainvilleas and charming shops, it 
is def initely one of the most beautiful island towns. The central 
axis of Chora is the famous Matogianni or, if you want, the 
most privileged promenade that leads to Enoplon Dynameon 
street and the heart of the vivacious nightlife. Other central 
points are the Agia Kyriaki square, which is packed with bars 
and used to house the legendary Pierro’s, and the Castle.

PARAPORTIANI
This picture-perfect temple, a work of anonymous Mykonian 
craftsmen, was named after the paraport, meaning the small 
entrance next to the Castle. Luminous with its totally white looks, the 
most photographed church of the Aegean constitutes a shattering 
representative mark of the medieval Cycladic architecture. The 
complex structure, which is set up on the west side of the Kastro 
area since the 16th-17th century, consists of five temples that are 
constructed in two levels. 

Η Παραπορτιανή 
Paraportiani church
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ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
Η εικόνα της έχει ταξιδέψει τη φήμη της 
Μυκόνου σε όλη την υφήλιο. Η Μικρή 
Βενετία είναι εκείνη η μικρή θαλασσινή 
γειτονιά με τα πολύχρωμα καπετανό-
σπιτα που δεν απέχει πολύ από ζωντα-
νή καρτ ποστάλ. Γύρω στα μέσα του 
18ου αιώνα, οι πλούσιοι έμποροι και οι 
καραβοκύρηδες της εποχής άρχισαν να 
χτίζουν τα λευκά αρχοντόσπιτα με τα 
κόκκινα και τα μπλε χαγιάτια κυριολε-
κτικά μέσα στο νερό, στη δεξιά πλευρά 
του όρμου της Αλευκάντρας. Αυτή ήταν 
η απαρχή του επιτυχημένου τουριστι-
κού προϊόντος της Μικρής Βενετίας. 
Τα σπίτια του νερού αναπαλαιώθηκαν, 
ανακαινίστηκαν και έγιναν ρομαντικές 
βίλες, cocktail bars και εστιατόρια, με 
θέα στους Μύλους και το μυκονιάτικο 
ηλιοβασίλεμα. Ένα cocktail εδώ την ώρα 
του δειλινού ισοδυναμεί με κυκλαδίτικη 
εμπειρία ζωής. 

LITTLE VENICE
This picturesque district is mostly 
responsible for the island’s 
recognizability around the world. 
Little Venice is that small seaside 
neighborhood with the colorful 
Captains’ Houses, which resembles a 
real-life postcart. Around the middle 
of the 18th century, the wealthy 
merchants and ship owners of the 
times begun to build the beautiful 
white mansions with the red and blue 
roofed verandahs literally constructed 
in the sea, on the right side of 
Alefkantra Bay. This was the turning 
point for the area’s tourist identity: the 
quaint houses were restored, renovated 
and turned into romantic villas, cocktail 
bars and restaurants, overlooking 
the Mills and the Mykonian sunset. 
Drinking a cocktail at sunset is the 
equivalent to a Cycladic life experience.

The Corner
jewelry Market

27, Kouzi Georgouli Str., Mykonos Town 
Tel.: +30 22890 24976

Shop online: www.stathisjewels.com
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ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ
Οι πιο διάσημοι μύλοι των Κυκλάδων 
αποτελούν ένα ακόμη ορόσημο για τη 
Μύκονο, αλλά και μνημείο πολιτισμού 
του Αιγαίου. Κάποτε λειτουργούσαν 
ως μεταποιητικές μονάδες και εξυπη-
ρετούσαν τις τοπικές ανάγκες. Σήμερα 
όμως, αποστολή τους είναι να ταξιδεύ-
ουν τα κάλλη του νησιού σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Μέχρι να σουρουπώσει, 
τα επτά ασβεστωμένα κυκλικά κτήρια 
που βρίσκονται στο λόφο ανάμεσα στο 
Νιοχώρι και την Αλευκάντρα, προσα-
νατολισμένα προς το ανοιχτό πέλαγος, 
δέχονται ακούραστα τα εκατομμύρια 
φλας των ενθουσιασμένων επισκεπτών.

LOWER WINDMILLS
The most famous Cycladic mills are 
another landmark of Mykonos, as 
well as a monument of the Aegean 
culture. They once functioned as food 
processing units that served the local 
needs for many years. Today, however, 
their mission is to transport the 
island’s beauty around the world. From 
dawn to dusk, the seven whitewashed, 
circular buildings built over the sea 
on the hill between Niohori and 
Alefkandra, are turned into the tireless 
photography subject of the enchanted 
visitors.

Οι Μύλοι.
The Windmills.
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ΦΑΡΟΣ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ
Όσοι γνωρίζουν καλά το νησί, θα σου 
πουν πως από εδώ θα απολαύσεις μα-
γευτικές εικόνες της ανατολής. Ο φάρος 
κατασκευάστηκε το 1891 στη θέση Φανάρι 
του ακρωτηρίου Αρμενιστής, σε από-
σταση περίπου 5χλμ. βορειοδυτικά της 
Χώρας (στο δρόμο για Άγιο Στέφανο). Η 
οικοδόμησή του αποφασίστηκε μετά το 
ναυάγιο του αγγλικού ατμόπλοιου VOLTA 
και το θάνατο 11 μελών του πληρώματος 
το 1887 στα βόρεια παράλια της Μυκό-
νου. Το ύψος του πύργου του είναι 19μ. 
και το εστιακό ύψος 184μ. Ο μηχανισμός 
του αρχικού φανού ήταν κατασκευής 
SAUTER LEMONIER και λειτουργούσε 
στην κορυφή του φάρου μέχρι το 1983. 
Έκτοτε, ένα τμήμα του φυλάσσεται στον 
κήπο του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου, 
στα Τρία Πηγάδια της Χώρας.

ARMENISTIS LIGHTHOUSE 
If you ask for the insider’s recommenda-
tions, you’ ll be advised to enjoy the 
enchanting sunrise from the grounds of the 
Armenistis Lighthouse. The Armenistis 
Lighthouse was built in 1891 at the location 
Fanari of the cape Armenistis, approxi-
mately 5 km northwest of Chora, leading to 
the Church of Agios Stefanos. Its construc-
tion was decided after the British steam-
boat VOLTA sank causing the death of 11 
members of the crew in 1887 on the north 
coast of Mykonos. The tower rises up to 19 
meters and it has a focal height of 184 
meters. The mechanism of the original 
lamp was made by SAUTER LEMONIER 
and functioned at the top of the lighthouse 
until 1983. Since then part of it is kept in 
the garden of the Aegean Maritime 
Museumarea T, at the hree Wells, in Chora.

Ο Φάρος Αρμενιστής 
Armenistis Lighthouse

Ασβεστωμένη, παραθαλάσσια κατοικία.
Whitewashed house at seaside. 

The world renowned Blu blu Cafe Mykonos veranda, just next 
to the Archaeological Museum and the Yacht Marine, o�ers 
you an unobstructed and unparalleled sea view, the famous 
“postcard view” of Mykonos town and view to the islands of 
Delos, Syros and Tinos

Blu blu Mykonos is a multifunctional cafeteria & cocktail bar 
founded in 2001, located in the perfect spot with views of the 
port and Mykonos Town. The ideal location to enjoy the 
famous Mykonian sunset while indulging into a freshly made 
cocktail or delicious smoothie.

Visit Blu blu Mykonos in the morning for a sumptuous break-
fast and co�ee or any time of the day for brunch or lunch and 
enjoy our extensive selection of fresh juices, delicious dishes 
and drinks or taste our unique selection of refreshing cock-
tails. Here you are guaranteed with the highest quality of fresh 
ingredients sourced by local producers. Try our signature 
breakfast dish of Greek Omelette or tuck into one of our Blu 
Blu burgers made out of 100% local organic beef.

Sports broadcasting of international events.

 

Roca Cookery Restaurant o�ers you an unobstructed and 
unparalleled sea view of Mykonos town but also a view to 
the islands of Delos and the islands of Syros and Tinos. The 
Sunset and sea view from Roca Veranda is an overwhelm-
ing experience that will add up to your holiday memories 
from Mykonos!

Located at the old port & yacht marina next to the Archae-
ological museum within �ve minutes walking distance from 
Mykonos town, Roca Cookery Restaurant provides a 
wonderful gastronomic experience for discerning food 
enthusiasts and lovers of the Greek and Mediterranean 
cuisine. Our dishes are made out of fresh locally sourced 
ingredients and served in a special way, such as the shrimp 
pasta with fresh tomato & lobster bisque served in a pan or 
our fresh seafood platter served on a glass display.

The menu’s dishes are simple and delicious with a focus on 
local products, and the crowd pleasing space will beckon 
you to stay here for hours on end.

 Join us from early in the afternoon to witness the superb 
Mykonian sunset followed by a spectacular evening with 
refreshing cocktails and the unique panoramic view of 
Mykonos Town by night.

Open: 08:00am - until late
Tel.: +30 22890 28711 | Delivery: +30 22890 28712

Mykonos Town Yacht Marina (Old Port)
www.blublu.gr | info@blublu.gr

BluBluLounge blublumykonos blubluLounge blublumykonos

Open: 17:30pm - until late | Tel.: +30 22890 22955
Mykonos Yacht Marina (Old Port)

www.rocacookery.gr | info@rocacookery.gr

Roca.Mykonos rocacookery roca_cookery Roca Cookery

Overlooking Mykonos Yacht Marina and the picturesque town of Mykonos, Pita 
Wrap & Pizza Mykonos o�ers a unique food experience on the island with 
friendly service and fresh local ingredients! Lots of vegetarian and vegan choic-
es on the menu!
Co�ee & snacks are available for delivery & take away in collaboration with
Blu blu Mykonos cafe. 

Open: 07:00am - until late
Delivery:  +30 22890 50247 | +30 22890 28712

WhatsApp : +30 6948504983
Order Online: www.pitawrappizza.com
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ΜΥΛΟΣ ΜΠΟΝΗ 
Άραγε πώς είναι το εσωτερικό ενός μύλου 
και πώς λειτουργεί; Όλες τις απαντήσεις στα 
ερωτήματα που σου γεννά η εικόνα ενός 
μύλου δίνει το Αγροτομουσείο (παράρτημα 
του Λαογραφικού), που περιλαμβάνει αγρο-
τικές εγκαταστάσεις μεταποίησης γεωργι-
κών προϊόντων (πηγάδι, πατητήρι, φούρνο, 
σπίτι μυλωνά) και τον Μύλο του Μπόνη. 
Στο ισόγειο του άριστα διατηρημένου 
ανεμόμυλου θα δεις το μέρος όπου ζύγιζαν 
και συγκέντρωναν το αλεύρι, στον πρώτο 
όροφο την αποθήκη και στον τελευταίο τον 
χαρακτηριστικό αλεστικό μηχανισμό. 
Άνω Μύλοι, τηλ.: 22890 26246

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ 
Έτερο παράρτημα του Λαογραφικού Μου-
σείου, πήρε το όνομά του από την τελευταία 
του ιδιοκτήτρια, Λένα Σκριβάνου. Περνώ-
ντας στο εσωτερικό, αυτόματα μεταφέρεσαι 
σε μια τυπική μεσοαστική ισόγεια κατοικία 
του 19ου αιώνα και αντλείς πληροφορίες για 
τη ζωή των ντόπιων εκείνης της περιόδου. 
Εδώ θα δεις καθρέφτες, κεντήματα, πίνακες 
και χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα 
στη φυσική τους θέση. Ενόπλων Δυνάμεων, 
Τρία Πηγάδια, τηλ.: 22890 28764, 22390

BONIS WINDMILL
Have you ever wondered what the inside 
of a traditional mill looks like and ex-
actly what it took to make it work? The 
Agricultural Museum (an annex of the 
Folklore Museum) gives you all the an-
swers; it includes agricultural installations 
for agricultural products processing (well, 
wine-press, oven, miller’s house) as well 
as the Bonis Windmill. On the ground 
f loor of the perfectly preserved windmill, 
you will f ind the area where the f lour 
used to be weighed and collected; on the 
f irst f loor the warehouse and on the last 
f loor the distinctive grinding mechanism. 
Ano Mili, Τ. +30 22890 26246

LENA’ S HOUSE
Another annex of the Folklore Museum, it 
has been named by the latest owner, Lena 
Scrivanou. As you pass inside, you are 
transferred automatically to a typical mid-
dle class ground f loor residence of the 19th 
century where you can have information 
on the life of the natives of that period. 
Here, you will see mirrors, needleworks, 
paintings and handy or decorative items 
in their natural place. Enoplon Dinameon, 
Tria Pigadia, T. +30 22890 28764, 22390

Ο Μύλος του Μπόνη.
Bonis Windmill.

Καμπαναριό με θέα θάλασσα.
Bell tower of small chapel with sea view.
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ANO MERA
The opposite of the lively Chora. The second settlement of 
the island derived of the consolidation of many villages –in 
the local dialect the term “village” has the meaning of the 
autonomous residence next to a farmland- 8km away from 
Chora. Unique by nature, calm and relaxing, Ano Mera 
seems like a pleasant break from the intense rhythms of 
Chora. It expects you to answer to its call and go uphill 
towards the open paved square which was formed just in 
2001. The most important sight of the area is the beautiful 
Monastery of Panagia Tourliani and it Is def initely worth a 
visit. To choose one of the little coffee-houses for a Greek 
coffee made in embers or one of the famous taverns for 
quality meat-eating, that is to say sausages, exquisite stall 
steaks as well as the local louza. To look for the workshop 
of kopanisti and have some of that spicy cheese of goat 
milk straight from the horse’s mouth!

ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Ο αντίποδας της πολύβουης Χώρας. Ο δεύτερος οικισμός του 
νησιού προέκυψε από τη συνένωση πολλών χωριών -στην το-
πική διάλεκτο ο όρος «χωριό» έχει την έννοια της αυτόνομης 
κατοικίας δίπλα σε χωράφι- σε απόσταση 8χλμ. από τη Χώρα. 
Μοναδική από τη φύση της, ήρεμη και χαλαρή, η Άνω Μερά 
μοιάζει με ευχάριστο διάλειμμα από τους έντονους ρυθμούς 
της Χώρας. Περιμένει να ανταποκριθείς στο κάλεσμά της και 
να ανηφορίσεις προς την ανοιχτή πλακόστρωτη πλατεία της, 
που διαμορφώθηκε μόλις το 2001. Να επισκεφθείς τη Μονή 
της Παναγιάς της Τουρλιανής, το σημαντικότερο αξιοθέατο 
που έχει να επιδείξει. Να επιλέξεις ένα από τα καφενεδάκια 
της για ελληνικό στη χόβολη ή μία από τις φημισμένες ταβέρ-
νες της για ποιοτική κρεατοφαγία, όπερ σημαίνει λουκάνικα, 
φοβερές σταβλίσιες μπριζόλες και τοπική λούζα. Να αναζητή-
σεις το εργαστήριο κοπανιστής και να προμηθευτείς εκείνο το 
πικάντικο τυρί από κατσικίσιο γάλα απευθείας από την πηγή!

Η Παναγιά η Τουρλιανή.
Panagia Tourliani Church.

The first fully equipped private polyclinic in the Cyclades

PCR & Antigen Tests

RENAL DIALYSIS UNIT

OPEN 24/7 for emergencies

Aggelika | +30 22890 27350
www.seamedical.gr | www.seadialysis.com

Immediate air transport

International Patient Service (IPS)

VIP & VVIP Services

SEA Dialysis is a new state-of-
the-art dialysis center that
complies with European

standards of health and safety
while providing quality dialysis

services in a luxuriously designed
modern setting offering stunning

views of the Aegean Sea.

Central Laboratories

Imaging Department
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ΔΗΛΟΣ
Η Μύκονος της οφείλει. Αν η τουριστική 
της ανάπτυξη εκτινάχθηκε στα ύψη, αυτό 
οφείλεται στους πρώτους επισκέπτες 
που έφταναν εδώ, για να μεταβούν με 
λάντζες στο ιερό νησί της αρχαιότη-
τας. Η χρυσή πόλη με τους κίονες, τα 
ψηφιδωτά, τα αγάλματα, τις παλαίστρες, 
το αρχαίο θέατρο και τις αλλοτινές 
πλούσιες συνοικίες είδε ξανά το φως το 
1873, μετά τις ανασκαφές της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Το 1990 
η Δήλος ανακηρύχθηκε μνημείο παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την 
UNESCO. Σήμερα, στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου θα δεις Στοές, Αγορές, 
ιερά και ναούς όπως, του Απόλλωνα, της 
Αρτέμιδος, της Λητούς, των Αθηναίων 
κλπ. Επίσης, θα θαυμάσεις τη λεωφόρο 
των Λεόντων και τη Συνοικία του Θεά-
τρου με το αρχαίο θέατρο του 3ου π.Χ. 
αιώνα. Στη Δήλο θα φτάσεις με τα τουρι-
στικά πλοιάρια που αναχωρούν καθημε-
ρινά από το λιμανάκι του Γιαλού, δίπλα 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.

DELOS
Mykonos owes Delos a part of its fame 
since the f irst tourists were visitors eager 
to travel by tugboats to the sacred 
island of the distant past. The sacred 
island of the ancient times is located 6 
n.m. southwest of Mykonos. The golden 
city with the columns, the mosaics, the 
statues, the palaestrae, the ancient 
theatre and the bygone wealthy districts 
came to light again in 1873, after the 
excavations of the French Archaeological 
School of Athens. In 1990 Delos was 
declared a monument of global cultural 
heritage by UNESCO. Today, in the 
archaeological site of Delos one will see 
Arcades, Markets, worship centers and 
temples as that of Apollo, of Artemis, of 
Leto, of the Athenians etc. You will also 
see the avenue of Lions and the Theatre 
district with the ancient theatre from the 
3rd century BC. You can access Delos 
by tourist boats from the port of Gialos, 
next to the church of Agios Nikolaos.
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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 Ονομασία Προέλευσης φτιάχνεται από 
νωπό κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα ντόπιων παραγωγών, 
το οποίο πήζει με πυτιά (μαγιά). Το αγαπημένο spicy 
υλικό έχει πάρει τα πάνω του και στις μέρες μας 
χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους chef που θέλουν 
να δώσουν κυκλαδίτικο «χρώμα» στις σπεσιαλιτέ τους. 
Γευστικό tip: «Σπάσε» την ένταση της δυνατής 
κοπανιστής Μυκόνου, ανακατεύοντάς την με λευκό τυρί.

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
ΓΕΥΣΤΙΚΗ 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.
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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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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. 

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Αν στο παρελθόν υπήρξε ο μυκονιάτικος παράδεισος των 
γυμνιστών, 6χλμ. βόρεια της Χώρας, σήμερα είναι προορισμός 
των εναλλακτικών ταξιδιωτών, οι οποίοι φτάνουν εδώ για 
δροσερές βουτιές στα τιρκουάζ νερά και απομόνωση. Ομπρέλες, 
ξαπλώστρες και beach bars δεν θα βρεις ούτε για δείγμα, παρά 
μόνο μια ταβέρνα.  

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ιδανική για όσους θέλουν να βρίσκονται τόσο κοντά στη Χώρα 
(απέχει 3χλμ.), όσο και στο νέο λιμάνι του Τούρλου. Τα αβαθή 
νερά, η έκτασή της και ο οικογενειακός χαρακτήρας της την 
καθιστούν πρώτη επιλογή των παραθεριστών με παιδιά. Το 
ηλιοβασίλεμα με θέα στη Δήλο και τη Ρήνεια που διακρίνονται 
απέναντι είναι συγκλονιστικό.

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.

AGHIOS SOSTIS
This Mykonian paradise, 3.7 miles from Chora, that used 
to be a nudist haven, has now been transformed into an 
alternative destination for travelers craving its turquoise 
waters and isolation. There are no sunshades, sun beds 
and beach bars. During August the beach is exposed to 
the etesian winds.

AGHIOS STEFANOS
An ideal location for those who want to be next to Chora 
(1.8miles away) and to the new Tourlos port. The shallow 
waters, manageable size and family-friendly character 
are the reasons why many families with children choose 
it as a holiday destination. The sunset with view to Delos 
and Rineia is amazing. 

Kalua Beach Bar, hot προορισμός!
Kalua Beach Bar, hot destination!

Το SantAnna beach club στην Παράγκα.
SantAnna beach club at Paraga beach.
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ΕΛΙΑ
Έχει τη φήμη και τη χάρη της μεγαλύτερης και πιο οργανωμένης 
πλαζ του νησιού. Εκτός από την υπέροχη εικόνα της, με τη 
ρηχή, διάφανη σαν κρύσταλλο θάλασσά της και τη σιμιγδαλένια 
άμμο, θα την προτιμήσεις για την πληθώρα επιλογών σε water 
sports (jet ski, windsurfing, θαλάσσιο σκι, tubes, αλεξίπτωτο 
και καταδύσεις). Ένας ακόμη λόγος για να μεταβείς εδώ είναι 
το ομώνυμο beach-bar restaurant, που έχει ανεβάσει ψηλά τον 
πήχη του service παραλίας.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Οι απανταχού sport maniacs ορκίζονται στο όνομα του 
μεγάλου κόλπου 14χλμ. νοτιοανατολικά της Χώρας. Στον 
βραβευμένο με Γαλάζια Ακτή Καλαφάτη, οι ισχυροί -σχεδόν 
μόνιμοι βόρειοι άνεμοι- ευνοούν το windsurfing, το jet ski και τα 
tubes. Εδώ θα βρεις ομπρέλες, ξαπλώστρες, σχολή windsurfing, 
σχολή θαλάσσιων σπορ, ταβέρνες και εστιατόρια.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η παραλία πήρε το όνομά της από το γραφικό εκκλησάκι του 
Άη Γιάννη που στολίζει την ακρογιαλιά. Αν όχι για κολύμπι 
στα κρυστάλλινα νερά, θα την επιλέξεις για την καταπληκτική 
ενέργειά της και τη θέα στη Δήλο αντίκρυ της. Το setting 
ιδανικό: χρυσή αμμουδιά, πεντακάθαρος βυθός και στον 
ορίζοντα το ιερό νησί της αρχαιότητας. Απέχει 3,5χλμ. από τη 
Χώρα Μυκόνου.

ELIA
Elia owes its fame to the largest and most organized 
beach of the island it hosts. In addition to its splendid 
image, with its shallow crystal clear sea waters and f ine 
sand, you are bound to visit it for the plethora of water 
sports offered ( Jet Ski, windsurf ing, water skiing, tubing, 
parasailing and scuba diving). Another reason to visit 
is the namesake beach-bar restaurant, which offers 
excellent customer service.  

KALAFATIS
Water sport enthusiasts love this large bay 14 km 
southeast of Chora. Kalafatis, which has been awarded 
a Blue Flag, is almost constantly adorned by north 
winds which favor windsurf ing, jet ski and tubes. You’ ll 
never feel bored since there are sunshades, sun beds, 
windsurf ing school, water sports school, taverns and 
restaurants.

AGHIOS IOANNIS
The beach is named after the picturesque little church of 
Agios Ioannis that adorns it. Apart from swimming in the 
crystal clear waters, you will also be drawn to this place 
by its unparalleled vibes and its unique view of Delos. The 
setting is ideal; golden sand, crystal clear sea and the 
sacred island of the ancient times right in the horizon.

Θέα στα Διβούνια από τον Καλαφάτη.
A view to Divounia as seen from Kalafatis Beach.
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ΟΡΝΟΣ
Σε κοντινή απόσταση από τη Χώρα (4χλμ.), αποτελεί 
μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές των επισκεπτών. Η 
πολυσύχναστη, οργανωμένη πλαζ έχει τα πάντα: ταβέρνες, 
εστιατόρια, cafe-bars, ξαπλώστρες-ομπρέλες, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και wi-fi Στον απάνεμο όρμο αράζουν πολλά κότερα 
και ιστιοπλοϊκά. 

PARADISE  (ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ)
Η απέραντη πλαζ με τον μαγικό βυθό και τη χοντρή άμμο. 
Στην ημερήσια διάταξη του Paradise βρίσκονται ατελείωτα 
parties, αμέτρητα σφηνάκια και δυνατά ντεσιμπέλ. Στην 
οργάνωση παίρνει 10’, καθώς παρέχει ομπρέλες, ξαπλώστρες, 
ντουζιέρες, mini market, ενοικιαζόμενα και beach bars. 
Προσβάσιμη και από θαλάσσης με καΐκι από τον Ορνό ή τον 
Πλατύ Γιαλό.

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.

ORNOS
Being within walking distance from Chora (2.5 miles)
makes it one of the most popular choices among 
visitors. The busy, organized beach has everything one 
might want: taverns, restaurants, café-bars, deck-chairs 
& sunshades, rooms to let and wi-f i for the internet-
obsessed. Many cutters and yachts anchor at this leeward 
bay. 

PARADISE (KALAMOPODI) 
The inf inite beach with the magical seabed and the thick 
sand. In the daily agenda of Paradise you may f ind non-
stop parties, countless shots and loud music. We give an 
A for its organization as provides sunshades, deck-chairs, 
showers, a mini market, rooms to let and beach bars. It is 
also accessible by boat from Ornos or Platis Gialos.

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. 

Παραλία Paradise.
Paradise beach.
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ΚΟΡΦΟΣ
Με συνεχείς ανέμους, αβαθή νερά, μια χρυσή αμμουδιά και 
το υπερσύγχρονο κέντρο Kite Mykonos, ο Κόρφος αποτελεί 
παράδεισο τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους 
προχωρημένους fans του kitesurf.

ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους στο βόρειο τμήμα 
της Μυκόνου, σε απόσταση 5χλμ. από τη Χώρα. Εδώ το 
πρόγραμμα έχει βοριάδες, windsurfing και μεσογειακές 
απολαύσεις σε ένα αξεπέραστο beach bar restaurant,
με casual chic ατμόσφαιρα και απαράμιλλο service.  

ΦΩΚΟΣ
Κρυμμένος μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, βρίσκεται 
ένας μικρός μυκονιάτικος θησαυρός, η παραλία Φωκός. Η 
απομακρυσμένη τοποθεσία και η άγρια ομορφιά της περιοχής 
αναδίδει έναν αέρα αποκλειστικότητας και ιδιωτικότητας, 
που τον καθιστά μοναδικό σε αυτό το πολυσύχναστο νησί. 
Βουτήξτε κατευθείαν στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου 
και απολαύστε το ζεστό χάδι του ήλιου προτού απολαύσετε 
ονειρεμένο φαγητό στην ταβέρνα Φωκός. 

KORFOS 
With constant winds, shallow waters, a golden sandy beach and 
the futuristic center Kite Mykonos, Korfos has been promoted 
into a paradise for both beginners and advanced kite-surf ing 
fans.

PANORMOS
An area adorned with unique natural beauty in the northern 
part of Mykonos, 3 miles from Chora. A usual day will include 
windsurf ing and savoring Mediterranean delicacies in an 
unrivaled beach bar restaurant, with a casual chic ambience 
and unparalleled service. 

FOKOS
Quietly tucked away from prying eyes sits our own little gem 
of Mykonos, Fokos beach. The remote location and untamed 
beauty of the place lends an air of exclusivity and privacy that 
makes it like none other on this busy island. Dive straight into 
the crystal clear waters of the Aegean and bask under the 
warm sun before delighting in some heavenly food at taverna 
fokos. Described as a jewel of Cycladic architecture it is a 
calm sanctuary ready to embrace you, even on those windy 
Mykonian days!

Φωκός.
Fokos Beach.

Ανακαλύψτε την παραλία του Φωκού
Εκείνο το μικρό κομμάτι από παράδεισο που ψάχνετε, βρίσκεται 
στο τέλος ενός γραφικού δρόμου! Απλώς ακολουθήστε 
τις πινακίδες από Άνω Μερά για Φωκό και προσέξτε την 
ανεμογεννήτρια στο δεξί σας χέρι. Απολαύστε μια διαδρομή στην 
παρθένα φύση της Μυκόνου, μέσα από χωράφια με γαϊδουράκια 
και άλογα, ενώ πέρα από το φράγμα θα δείτε είδη ενδημικών 
άγριων πτηνών να κινούνται στο φυσικό περιβάλλον τους!
Το φαγητό 
Εδώ στο Φωκό, η φιλοσοφία βασίζεται στην προετοιμασία 
του φαγητού με αγάπη, όπως ακριβώς κάνουν οι ελληνικές 
οικογένειές μας εδώ και γενιές. Το ελκυστικό μενού προσφέρει 
λιχουδιές εμπνευσμένες από την παραδοσιακή μυκονιάτικη 
και μεσογειακή κουζίνα. Παρασκευασμένες με τα πιο φρέσκα, 
εποχιακά υλικά, οι τραγανές σαλάτες είναι must. Υπάρχει λόγος 
για τον οποίο δεν θα βρείτε τίποτα τηγανητό στο μενού και αυτό 
είναι ότι οι ιδιοκτήτες πιστεύουν πως πρέπει να καταναλώνουμε 
αληθινό φαγητό και να διατηρούμε την κουζίνα πεντακάθαρη. Ο 
ο expert στο ψήσιμο ετοιμάζει για εσάς για εσάς πεντανόστιμα 
ψητά κρεατικά, γαρίδες και ολόφρεσκα ψάρια. Ο κατάλογος 
κρασιών αποτελείται από μοναδικές ετικέτες θεϊκών κρασιών, 
προσεκτικά επιλεγμένες για να συνοδεύσουν κάθε γεύμα σας. 
Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία, δοκιμάστε κάποιο από τα 
ορεκτικά, σπιτικά επιδόρπιά τους. 

Discover Fokos beach
At the very end of a scenic road lies the little piece of Paradise 
you’ve been searching for! Simply follow the signs for Fokos from 
Ano Mera and watch for the wind generator on your right hand. 
Enjoy a drive through the unspoiled nature, through farmlands 
with donkeys and horses and past the dam where some of the 
islands indigenous, bird wildlife can be seen frolicking in their 
natural environment!
The food
Here at Fokos they believe in preparing food with love just as 
our Greek families have done for generations. Their delectable 
menu features delicacies inspired by traditional Mykonian and 
Mediterranean cuisine. Made with only the freshest, seasonal 
ingredients the crisp salads are a must. There is a reason you 
won’t find anything fried on the menu and that is, the owners 
like clean eating and keeping a spotless. The grill-master is ready 
to prepare for you the most scrumptious grilled meats, shrimp 
and fresh from the sea, delicious fish. The wine list is comprised 
of a unique selection of divine Greek wines carefully curated to 
compliment each meal. To complete the experience we suggest 
you try one of their mouthwatering homemade desserts.

Ένας διαφορετικός κήπος της Εδέμ… Γευστικός, προσιτός, 
αληθινός. Προορισμένος για τους λάτρεις του real food και
του άγριου φυσικού κάλλους. Καλώς ήρθατε στο Φωκό.

A dif ferent kind of Eden… A tasteful, approachable and 
real one. Saved for the lovers of real food and natural wild 
beauty. Welcome to Fokos.

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ANOTHER KIND OF PARADISE!

FOKOS TAVERN
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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.
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23, Panachrantou Str.

+ 30 22890 24124

carbonaki.gr

ΑΓΡΑΡΙ
Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτάσεις 
στο υπήνεμο νοτιοδυτικό ακρογιάλι 
(9χλμ. από τη Χώρα) είναι με πλοιάριο 
από τον Πλατύ Γιαλό. Εναλλακτικά, 
οδηγώντας σε φιδογυριστό δρόμο, θα 
προσεγγίσεις σε μια ειδυλλιακή, ξανθή 
αμμουδιά που σμίγει με μια απέραντη 
γαλάζια αγκαλιά. Στο ομώνυμο beach 
bar της οργανωμένης παραλίας, θα 
απολαύσεις δροσερά cocktails και 
πιάτα καλής ελληνικής κουζίνας. Εδώ 
θα βρεις και water sports.

ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ
Πόλος έλξης για το εγχώριο και 
διεθνές star system, 9χλμ. νότια 
της Χώρας. Αμμοσκέπαστη ακτή, 
περικυκλωμένη από το γαλάζιο του 
Αιγαίου, πλήρως οργανωμένη με 
ξαπλώστρες, ομπρέλες, beach bars, 
σχολή θαλάσσιων σπορ και πολλά 
εστιατόρια. Την προτιμούν και πολλές 
οικογένειες.

AGRARI
The easiest way to get to the 
southwest leeward coast (5.6 miles 
from Chora) is by boat from Platis 
Gialos. Alternatively, you can drive 
along a risky street until you reach 
an idyllic, blond sandy beach that 
leads to deep blue waters. At 
the namesake beach bar on the 
organized beach, you will be able 
to enjoy cool cocktails and quality 
Greek cuisine, but also rent water-
sports equipment.

KALO LIVADI
A popular attraction for both the 
domestic and international celebrities, 
situated 5.6 miles south of Chora. A 
sandy beach, surrounded by the deep 
blue of the Aegean, fully equipped with 
sun beds, sunshades, beach bars, water 
sports school and numerous restau-
rants. There are quite a few who choose 
the location for beach volley. Also pre-
ferred by a great number of families.

Καλό Λιβάδι, Solymar.
Kalo Livadi beach, Solymar.

Αγράρι.
Agrari Beach.
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Glastros Mykonos  |  +30 22890 23481  |  info@hoteljason-mykonos.gr

Το Galleraki ήταν ένα από τα πρώτα cocktail bars 
της Μυκόνου που καθιέρωσαν την «ιερή» ώρα του 
ηλιοβασιλέματος. Στεγασμένο στο διώροφο ιστορικό 
κτήριο του 19ου αιώνα, όπου διέμεναν οι αρχαιολόγοι της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφών στη Δήλο, δεσπόζει στο κέντρο της Μικρής 
Βενετίας, αγναντεύοντας τους Μύλους, τα πολύχρωμα σπίτια 
της Σκάρπας και τη θάλασσα. Από το 1989, συνεχίζει να 
προσφέρει κινηματογραφική θέα στο πολυφωτογραφημένο 
δειλινό, περιζήτητα cocktails (ζητήστε το «Κατερινάκι») 
και daiquiris από ολόφρεσκα φρούτα και πολλές μουσικές 
εκπλήξεις. Στον πάνω όροφο, το Galleraki Upstairs, με την 
εκπληκτική βεράντα, ενδείκνυται για πιο ρομαντικές, prive 
καταστάσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας 200 ατόμων, η 
αίθουσα διατίθεται, επίσης, για ιδιωτικές εκδηλώσεις, parties 
και special events κατόπιν συνεννόησης.
Το Galleraki λειτουργεί από το πρωί, με πληθώρα επιλογών σε 
πρωινά, ροφήματα, χυμούς, καφέδες και snacks.

Μικρή Βενετία
Τηλ.: 22890 27188
www.galleraki.com

Galleraki is one of Mykonos’ first cocktail bars that estab-
lished the “sacred” time of the sunset. Housed in the historic 
two storey 19th century building, where the archaeologists 
from the French Archaeological School resided during the 
excavations at Delos, it stands right in the middle of Little 
Venice, overlooking the Wind Mills, the colorful houses of 
Scarpa and the sea. Ever since 1989, it continues to provide a 
cinematic view of the most photographed sunset, sought after 
cocktails (ask for Katerinaki), daiquiris made of fresh fruits 
and many musical surprises. On the first floor, the Galleraki 
Upstairs, with its magnificent terrace, is suitable for private 
romantic encounters. With a capacity for 200 guests, the 
room is also available for private events, parties and special 
events, upon request. 
Galleraki is open from early in the morning, offering a varied 
selection of breakfasts, beverages, juices, coffees and snacks.

Little Venice
Tel.: +30 22890 27188
www.galleraki.com

Χάζι στο λιόγερμα με ατελείωτα «Κατερινάκια» και μουσικές 
του κόσμου... Εμπειρία ζωής που οφείλεις να βιώσεις στο διά-
σημο cocktail bar της Μικρής Βενετίας. 

Fooling around during the sunset with non-stop “Katerinakia” 
cocktails and ethnic music… a lifetime experience that you 
must have at the famous cocktail bar in Little Venice.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ 
ΉΛΙΟ
FOR A PLACE IN THE SUN
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NAXOS

Psili Ammos

Ag. Anna

Maragas

Panormos

Aliko
Agiassos

Mikri Vigla

Abram

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 
και Κυκλάδες, με το Superferry II και το 
ταχύπλοο Super Express.
 
• How to get there: Connection with Rafina 
and Cyclades islands, with Superferry II and
the speedboat Super Express.

www.goldenstarferries.gr

NAXOS

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

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!

NAXOS

Ενετική αύρα, οικογενειακή ατμόσφαιρα, σμυριδοχώρια και αξιώτικα παράλια 
συνδυάζονται μοναδικά στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Παρακολούθησε 
μαθήματα αυθεντικής νησιώτικης φιλοξενίας στη Νάξο!

Venetian aura, family atmosphere, emery villages and picturesque coastlines 
all come together in a unique way upon the largest Cycladic Island. Watch as 
the locals heartily deliver a mastermind in islander hospitality. 

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙ
AEGEAN GEM
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ΠΟΡΤΑΡΑ
Η Νάξος σου επιφυλάσσει ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα κι 
ένα γοητευτικό «αντίο», αν την επιλέξεις για τις διακοπές 
σου. Αιώνια στην υποδοχή βρίσκεται μια τεράστια πύλη 
που ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, εντυπωσιάζοντας εσένα 
και κάθε ανυποψίαστο ταξιδιώτη. Το συγκλονιστικό ερείπιο 
των αρχαίων χρόνων, σηματοδοτεί την περιήγηση στο 
νησί των αντιθέσεων. Χτισμένη στη χερσόνησο Παλάτια 
(συνδέεται με τη Χώρα μέσω πλακόστρωτου μονοπατιού), 
η λεγόμενη Πορτάρα είναι απομεινάρι του ημιτελούς ναού 
του Απόλλωνα. Από τη νησίδα με την ογκώδη μαρμάρινη 
πύλη που «βλέπει» τη Δήλο, θα έχεις την ευκαιρία να δεις 
το πιο πορφυρό ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου.

ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ
Η υπέροχη κατοικημένη καστροπολιτεία της Νάξου έχει κάτι 
από Μεσαίωνα. Έχει βενετσιάνικα αρχοντόσπιτα, ξεχασμένα από 
το χρόνο οικόσημα και απογόνους Ενετών. Χτισμένο σε λόφο 
πάνω από το λιμάνι, είχε την εποπτεία της θαλάσσιας περιοχής 
και προστατευόταν από συνολικά δώδεκα πύργους. Σήμερα, 
σώζεται μόνο ο Πύργος του Γλέζου. Για να εισέλθεις στο ενετικό 
μουσείο στον Πύργο Della Rocca Barozzi, τη Σχολή Ουρσουλι-
νών, τα εστιατόρια και τα εμπορικά καταστήματα, θα πρέπει να 
διαβείς μια από τις δύο πύλες, την Τρανή Πόρτα στα βόρεια
ή το Παραπόρτι στα νότια.

PORTARA
Should you decide to spend your holidays in Naxos, 
the island will make sure that you are left with the 
strongest memories, even as you enter it. As you 
approach the harbor, a huge, awe-inspiring gate will 
amaze you. This extraordinary remainder of the past 
resonances the island’s ancient history and marks your 
entry in an island full of contrasts. Built in the Palatia 
peninsula, (connected to Chora via a cobblestone 
street), the so-called Portara is what has remained 
from the unf inished temple of Apollo. From the islet 
with the massive marble gate which looks at Delos, 
you will have the chance to see the most crimson 
sunset in the Aegean Sea. 

CASTLE OF NAXOS CHORA
Naxos’s magnif icent castle town carries a medieval f lair. 
It accommodates Venetian mansions, forgotten coat of 
arms, secret yards and Venetian descendants. Built on 
a hill over the harbor, it supervised the sea area while 
was protected by twelve towers in total. Today, there is 
only Glezos’ Tower. Trani Porta in the north or Praporti 
in the south are your gateways to the Venetian world; 
the labyrinth alleys, the Venetian museum in the Tower 
of Della Rocca Barozzi, the Ursuline School, but also to 
modern galleries, restaurants and quaint little shops.

Άποψη της Χώρας της Νάξου.
View of Naxos Town.

P l a k a  B e a c h  N a x o s
 r e s e r v a t i o n s :  + 3 0  2 2 8 5 0  4 1 2 3 3  |   i n f o @ y a z o o . g r  |  w w w. y a z o o . g r

R e s t au ra n t C o c k t a i l  B a r We d d i n gs  E v e n t s  C o n c e p t  S to re

KTX(21x28)YAZOO.indd   1 18/06/2019   13:34
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ΧΩΡΑ
Νησιώτισσα αλλά και Βενετσιάνα. Η Χώρα της Νάξου ισορρο-
πεί μοναδικά ανάμεσα στην κυκλαδίτικη ταυτότητά της και το 
ενετικό της πρόσωπο. Κυκλαδίτικα νοικοκυρόσπιτα, στενά δρο-
μάκια, άρωμα Μεσαίωνα, καθολικά μοναστήρια, ενετικοί πύργοι 
και αρχοντικά στις συνοικίες του Μπούργου και του Κάστρου 
πραγματοποιούν αναδρομή στο βενετσιάνικο παρελθόν του 
Δουκάτου του Αιγαίου. Στο παρόν αναλαμβάνει να μας μεταφέ-
ρει ο σύγχρονος οικισμός γύρω από την πλατεία Πρωτοδικείου, 
με τα μπαράκια, τα εστιατόρια και τα εμπορικά καταστήματα.

ΧΑΛΚΙ
Πατάς το πόδι σου στο Χαλκί (17χλμ. από τη Χώρα) και αυτο-
μάτως αντιλαμβάνεσαι ότι το εξωτικό γαλάζιο έχει διαδεχτεί η 
καταπράσινη κοιλάδα της Τραγαίας. Θα το αγαπήσεις για την 
ατμοσφαιρικότητά του, για τις πλακοστρωμένες αυλές του, τα 
ξεχασμένα ενετικά οικόσημα, τα μεγαλοπρεπή νεοκλασικά
και τα επιβλητικά πυργόσπιτα. 

ΦΙΛΩΤΙ
Σφύζει από ζωή και πώς όχι, αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο 
και πολυπληθέστερο χωριό της Νάξου; Το Φιλώτι απλώνεται 
αμφιθεατρικά στις πλαγιές δυο λόφων του όρους Ζα, 18χλμ. ανα-
τολικά της Χώρας και περιλαμβάνει τις συνοικίες Ραχίδι και Κλέ-
φαρος. Προτού κατευθυνθείς προς το φημισμένο σπήλαιο του 
Ζα, με τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες, κάνε μια 
βόλτα ανάμεσα στα κυκλαδίτικα σοκάκια, δες τον ενετικό πύργο 
Μπαρότσι και την Παναγιά τη Φιλωτίτισσα. 

CHORA
A combination of island quirks and big-city charms; 
Naxos’ Chora manages to balance inimitably between its 
Cycladic identity and its Venetian inf luences. Traditional 
Cycladic houses, narrow streets, medieval remains, Catholic 
monasteries, Venetian towers and mansions in the districts 
of Burgos and the Castle all coexist harmoniously in the 
old Aegean Dukedom. Today, the contemporary village 
built around Protodikeio Square houses numerous bars, 
restaurants and shops.

CHALKI
You step your foot in Chalki (17km from Chora) and 
directly you realize that the the green Tragea valley 
succeeds the exotic blue. It is also called Chalkion and 
you will love it for its atmospheric style, paved yards, 
forgotten venetian crests, majestic neoclassic buildings 
and the prevailing house towers. 

FILOTI
Being the largest and most populous village in Naxos 
has dictated its lively pace of life. Filoti spreads 
amphitheatrically on the slopes of two hills of Mount Zas, 
11 miles east of Chora and includes the districts of Rachidi 
and Klefaros. Before you head for the famous Cave of Zas, 
with the striking stalactites and stalagmites, take a stroll 
along the Cycladic alleys, see the Venetian Barotsi Tower 
and the Church of Panagia Filotitissa.

Εικόνα από το Χαλκί.
Halki village.

St. George Beach / Naxos / T: +30 22850 24648 / M +30 6977275832 / E: info@ippokampos-naxos.com

Beachfront accommodation and a la carte restaurant

P.
aR
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ΠΛΑΚΑ
«Δίδυμη» της Αγίας Άννας, 8χλμ. μακριά από τη Χώρα. Από 
τις πιο μεγάλες στο νησί, παίρνει άριστα στην οργάνωση, 
καθώς κατά μήκος της υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστρες 
και κεφάτα beach bars. Στα 60’s οι χίπις είχαν βρει εδώ τον 
δικό τους παράδεισο που είχε κέδρους ως εκεί που σκάει το 
κύμα, βαθιά πρασινογάλαζα νερά, εξωτική αμμουδιά και θέα 
στα Γλαρονήσια και την Πάρο. Η ίδια εικόνα εξακολουθεί να 
μαγεύει τους επισκέπτες του σήμερα.

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Θεωρείται μια από τις πιο όμορφες του ελληνικού 
αρχιπελάγους και ο διασημότερος «κράχτης» της Νάξου. 
Σε γκρο πλαν η τιρκουάζ υδάτινη αγκαλιά του Αιγαίου, κατά 
μήκος μιας αμμοσκέπαστης έκτασης δύο χιλιομέτρων και στο 
βάθος «πινελιές» κέδρων. Πλήρως οργανωμένος, με ποιοτικές 
τουριστικές υποδομές, καταλύματα, εστιατόρια, beach bars 
και κέντρα θαλάσσιων sports, ο «άγιος» της καρδιάς μας 
διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο το νησί.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Αποτελεί φυσική συνέχεια του Αγίου Προκόπη, με το ίδιο 
μοτίβο παραλίας, όπερ σημαίνει ότι και εδώ θα βρεις «χρυσή» 
αμμουδιά, θάλασσα στο χρώμα του ανέφελου ουρανού και 
«παροχές», όπως σεζλόνγκ, ομπρέλες, εστιατόρια κ.ά. Απέχει 
περίπου 7χλμ. από τη Χώρα.

PLAKA
The “twin” beach of Aghia Anna, 8km away from Chora. 
One of the biggest beaches in the island, it gets an “A” 
for the organization, as there are sunshades, sunbeds 
and cheerful beach bars. In the 60’s, hippies had found 
their own paradise over here, a place full of custard 
apple trees which reach the sea, deep blue waters, 
tropical sand and view to Glaronisia and Paros island. 
The same picture still enchants all visitors till today.

AGHIOS PROKOPIOS
It is thought to be one of the most beautiful beaches in the 
Greek archipelago as well as the most famous “pull factors” 
in Naxos. In the foreground, you have the turquoise water 
embrace of the Aegean, along the 2kms sands and in the 
background, a touch of cedars. Fully organized, with great 
touristic infrastructure, accommodation, restaurants, beach 
bars and water sports centers, the “saint” of our heart is 
the best way to promote the island. 

AGHIA ANNA
It is the natural sequence of Aghios Prokopios beach, 
with the same beach pattern, which means that you will 
also f ind a golden beach here, waters in the color of the 
cloudless sky and amenities such as sunbeds, sunshades, 
restaurants etc. Approximately 7km away from Chora.

Πλάκα

Plaka beach
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μια ακόμη «άγια» παραλία του νησιού, μόλις 1χλμ. από τη 
Χώρα. Λόγω της εύκολης προσβασιμότητας, είναι και από 
τις πιο πολυσύχναστες. Αυτό, όμως, δεν την εμποδίζει να 
διατηρεί υψηλή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και τη γραφικότητά της. Ο ειδυλλιακός κόλπος έχει αβαθή 
νερά, ιδανικά για παιδιά, beach bars, εστιατόρια
και θαλάσσια sports.

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ
Αγαπημένη των ισχυρών ανέμων που αγριεύουν τη θάλασσά 
της και θεριεύουν τα κύματά της, δημιουργώντας τις
ιδανικές συνθήκες για kitesurf και windsurf.

ΓΛΥΦΑΔΑ
Τεράστια παραλία στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, 
ανάμεσα στο Αλυκό και το Καστράκι. Η πεντακάθαρη 
θάλασσά της έχει πολλούς fans.

AΛΥΚΟ
Μία χερσόνησος (Αλυκό), τρία θαύματα της φύσης· Μικρό 
Αλυκό, Κέδρος και Χαβάη μοιάζουν με μέρη εξωτικά, όπου 
η θάλασσα απλώνεται κάτω από ένα προστατευόμενο 
κεδρόδασος και αξιώτικες αμμοθίνες.

AGHIOS GEORGIOS
One more “saint” beach (the word “aghios” means “saint”) 
of the island, just 1km away from Chora. Thanks to the 
easy accessibility and proximity to the capital, it is one of 
the busiest ones. Still, this doesn’t prevent the beach from 
being picturesque and keeping the standards of provided 
services high. The idyllic bay has shallow waters for children 
playing, beach bars, restaurants by the sea and water 
sports.

MIKRI VIGLA
The cherished of the strong winds which run the sea wild 
and make the waves stronger, thus creating the ideal 
conditions for kitesurf and windsurf.

GLYFADA
Immense beach in the SW part of the island, between 
Alyko and Kastraki. The crystal clear sea has lots of fans.

ALYKO
A peninsula (Alyko), three wonders of nature; Mikro 
Alyko, Kedros and Hawaii bring in mind of tropical places 
where sea is spread under a protect cedar forest and 
dunes from Naxos.

Ιππασία στις παραλίες της Νάξου.

Horseback riding on the beaches in Naxos.

Chora Naxos /  T: +30 22850 26200, Mob.: +30 6973 772610 -11
www.naxosvision.com, email: info@naxosvision.com

P.
aR
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Ampelas

Santa Maria

Krios

Molos

Logaras

Punda beach

Piso Livadi

Kolympithres

Golden Star Ferries
Τηλ. κρατήσεων / Bookings: 

801 222 4000
www.goldenstarferries.gr

Pounda

Alyki

Naoussa

PARIKIA

Parasporos

Chryssi Akti

• Τηλ. κωδικός: 22840
• Local Tel. Code: (+30) 22840

• Έκταση: 193,308 τ.χλμ.
• Area: 75 sq. mi.
• Μήκος ακτογραμμής: 118,5 χλμ.
• Coastline length: 74 mi.

• Πώς θα πάτε: Σύνδεση με Ραφήνα και 
Κυκλάδες, με το Superferry II & το ταχύπλοο 
Super Express.
 
• How to get there: Connection with Rafina, 
and Cyclades islands, with Superferry II and the 
speedboat Super Express.

www.goldenstarferries.gr

PAROS

Η Πάρος είναι το τέταρτο μεγαλύτερο 
νησί των Κυκλάδων και ένας από τους 
πιο προσφιλείς προορισμούς Ελλήνων 
και ξένων επισκεπτών! Βρίσκεται 
δυτικά της Νάξου από την οποία 
χωρίζεται μέσω ενός στενού διαύλου 
πλάτους 3 περίπου μιλίων, ενώ απέχει 
90 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. 
Πρωτεύουσα της Πάρου και 
μεγαλύτερο λιμάνι της είναι η Παροικιά, 
που συνδέει το νησί με τον Πειραιά, την 
Ραφήνα, το Λαύριο, τις Κυκλάδες και την 
Κρήτη. Τα λιμανάκια στη Νάουσα και το 
Πίσω Λιβάδι ενώνουν την Πάρο με άλλα 
Κυκλαδονήσια, ενώ το λιμάνι της 
Πούντας συνδέει το νησί με την 
Αντίπαρο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. 

Paros is the fourth largest island in the 
Cyclades and one of the most popular 
destinations of Greek and foreign visitors! 
It is located west of Naxos, from which it 
is separated by a narrow channel of about 
3 miles, while it is 90 nautical miles from 
Piraeus.
The capital of Paros and its larger port is 
Parikia, which connects the island with 
Piraeus, Ραφινα, Lavrio, the Cyclades and 
Crete. 
The harbors of Naoussa and Piso Livadi 
connect Paros with other Cycladic islands 
while the port of Pounta connects the island 
with Antiparos throughout the year.

PAROS

Με γραφικά ψαρολίμανα, κοσμοπολίτικα λιμάνια, μαρμάρινα χωριά, 
ελκυστικά ακρογιάλια, πολυτελή resorts, βενετσιάνικα καστέλια και 
πειρατικές ιστορίες, η Πάρος κουρσεύει τις καρδιές των επισκεπτών της!

Packed with picturesque f ishing harbors, cosmopolitan ports, marble- lined 
villages, eye-catching beaches, luxurious resorts, Venetian castles and pirate 
stories; Paros sets out on a mission to captivate the hearts of every single 
visitor. 

DAZZLING CYCLADIC ISLAND 

ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΟΝ 
ΚΥΚΛΑΔΟΝΉΣΙ 
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ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Το μεγαλύτερο λιμάνι και πρωτεύουσα 
της Πάρου δίνει το σύνθημα για την 
έναρξη αξέχαστων διακοπών σε έναν 
τόπο που τα έχει όλα ·πολυτελή resorts, 
αξιόλογα εστιατόρια, νεοκλασικά, αρ-
χοντικά, σπουδαία αρχαία μνημεία (βλ. 
Δήλιον, αρχαίο νεκροταφείο, εργαστήρια 
κεραμικής) και έντονη νυχτερινή ζωή. 
Κατοικείται ήδη από τους προϊστορικούς 
χρόνους, ωστόσο η σύγχρονη πόλη στη 
σημερινή της μορφή αναπτύχθηκε γύρω 
από το βενετσιάνικο κάστρο του 13ου 
αιώνα, με προσανατολισμό προς την 
ενδοχώρα. Σε αυτό το κομμάτι του οι-
κισμού, αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη από 
τον ναό της Δήμητρας, σπίτια, καμπανα-
ριά, εκκλησάκια και Κάστρο μπλέκονται 
αρμονικά, δημιουργώντας έναν μοναδικό 
οικιστικό ιστό. Λίγο πιο ψηλά από το 
Φραγκοκάστελο, ο Άγιος Κωνσταντίνος 
αποτελεί μονόδρομο για εσένα που θέ-
λεις να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα από 
το στεγασμένο προαύλιό του, ανάμεσα 
στις πολυφωτογραφημένες καμάρες και 
τους λιτούς κίονες του.

PARIKIA
Parikia is the capital of Paros and its 
largest port, and it will set the mood 
for the beginning of an unforgettable 
holiday in a place that has it all; 
luxurious resorts, incredible restaurants, 
neoclassical buildings, old mansions, 
great ancient monuments (e.g. 
Dilion, the ancient cemetery, pottery 
workshops) and vibrant nightlife. It 
has been inhabited since prehistoric 
times, but the contemporary city in its 
present form was developed around 
the Venetian castle of the 13th century, 
oriented towards the hinterland. In 
this part of the settlement, ancient 
architectural pieces from the temple 
of Dimitra, houses, bell towers, chapels 
and the Castle co-exist harmoniously, 
weaving a unique residential web. Aghios 
Konstantinos, just above Frangokastello, 
is must destination for those yearning 
to enjoy the sunset from a unique point, 
like its sheltered courtyard, amidst its 
frequently photographed arches and its 
simple columns.

WP_GSFadvert_Final_OT.indd   1 22/06/2021   12:45

Σοκάκι στην Παροικιά.
Alley at Parikia.
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ΝΑΟΥΣΑ
Ένας κλειστός κόλπος με σπουδαία 
γεωγραφική θέση στο χάρτη των Κυ-
κλάδων κλείνει μέσα του όλες τις χάρες 
του Αιγαίου. Το σπουδαίο ψαροχώρι της 
Νάουσας και δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι 
της Πάρου κάποτε είχε τον μεγαλύτερο 
αλιευτικό στόλο του ελληνικού αρχιπε-
λάγους, ενώ σήμερα διατηρεί τη φήμη 
του ως ένα από τα πιο όμορφα επίνεια 
της χώρας και γευστικό προορισμό για 
φρέσκο ψάρι και θαλασσινά απευθείας 
από τα δίχτυα των ψαράδων. Το πρωί 
όλα εδώ φαντάζουν υποταγμένα στο 
κυκλαδίτικο λευκό. Τα ασπρισμένα σοκά-
κια, οι εκκλησιές, τα μαγαζιά… 
Οι παλιές αποθήκες των ψαράδων που 
έχουν μετατραπεί σε μπαράκια, ουζερί 
και καφενεία με φόντο το ενετικό Καστέ-
λι, το εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα και τα 
αραγμένα ψαροκάικα… Καμία χρωματι-
κή παραφωνία. 
Ώσπου το σούρουπο, πορφυρά χρώμα-
τα λούζουν τη Νάουσα των κουρσάρων, 
των Ενετών και όλων των επισκεπτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για βραδιές 
μαγικές, με έντονη νυχτερινή ζωή. 

NAOUSSA
An enclosed bay with a great 
geographical position on the map of 
the Cyclades displays the essence 
of the Aegean. The great f ishing 
village of Naoussa is the second 
largest port of Paros and once 
had the largest f ishing f leet of the 
Greek archipelago. Today it retains 
its reputation as one of the most 
beautiful seaports of the country 
and a culinary destination for fresh 
f ish and seafood directly from the 
f ishermen’s nets. In the morning 
the whole village submits to the 
Cycladic white; whitewashed alleys, 
churches, shops ... The old f ishing 
storehouses have been turned into 
bars, oyzeries and cafes with the 
Venetian Kasteli (castle), the chapel 
of Agios Nikolaos and the docked 
f ishing boats in the background... 
A symphony of white. By nightfall, 
numerous shades of purple bathe 
Naoussa and the echoes of corsairs 
and Venetians welcome the 
new visitors, setting the tone for 
enchanted evenings.

Ψαροκάικα στο αραξοβόλι της Νάουσας.
Fish boats docked in Naoussa.
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Η παραλία Κολυμπήθρες.
Kolympithres beach.

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

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

ΑΛΥΚΗ
Αμμουδερή επιλογή του νότου, 10χλμ. μακριά από την 
Παροικιά αλλά μια ανάσα από τη Σάντα Μαρία. Οι οικογένειες 
την προτιμούν για τα κρυστάλλινα νερά, τα σκιερά δέντρα, 
αλλά και για τις φημισμένες ψαροταβέρνες της.

KOLIMPITHRES 
Perhaps the most famous and distinctive beach in Paros! It’s 
comprised of many small sandy beaches with blue, shallow, crystal 
clear waters, enclosed by vertical smooth rocks. Water erosion has 
sculpted the granite rocky formations into various shapes, creating 
cavities f illed with salt water, forming smaller pools. The beach with 
the unique geomorphology can be reached by boat from Naoussa 
or by car (5 km).

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

ALYKI
Sandy option in the south, 10km away from Parikia but just a 
shot away from Santa Maria. 
Families seem to prefer this beach for the crystal waters and 
shady trees as well as the famous f ish taverns.

To Balcony tou Aki
Aliki, Paros 

 

 

Join us at Social 

+ 3 0  2 2 8 4 0  9 1 5 1 2

+ 3 0  6 9  4 7 6 8 4 8 6 1
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Η πολυσύχναστη παραλία πήρε το όνομά της από το 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη που δεσπόζει στο λόφο, στη 
χερσόνησο του Αϊ-Γιάννη του Δέτη, στο βορειοδυτικό 
τμήμα του κόλπου της Νάουσας (14χλμ. από την Παροικιά). 
Ο κοσμοπολίτικος υπήνεμος όρμος με τη ρηχή θάλασσα 
αποτελεί παράδεισο για τα μικρά παιδιά, αλλά και για 
τη νεολαία, καθώς διαθέτει beach bars και εστιατόρια. 
Προσεγγίζεται εύκολα και με καραβάκι από τη Νάουσα.

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
Κανένα άλλο όνομα δεν θα μπορούσε να προσδιορίσει καλύτερα 
την τεράστια αμμουδιά που σαν χρυσός απλώνεται πάνω σε αυτό 
το κομμάτι γης, στα νοτιοανατολικά του νησιού. Η μεγαλύτερη 
και ίσως η ωραιότερη ακτή της Πάρου τα έχει όλα· άριστες 
τουριστικές υποδομές, οργάνωση, ναυαγοσώστη, θαλάσσια sports, 
βραβευμένα με Γαλάζια Σημαία νερά και αέρηδες που ευνοούν την 
ιστιοπλοΐα.

ΑΜΠΕΛΑΣ
Ένας υπέροχος θαλασσόκοσμος με υπήνεμο χαρακτήρα, 
πρασινογάλαζο βυθό και εξαιρετικά παραθαλάσσια ταβερνάκια 
ξανοίγεται μπροστά στο ομώνυμο ψαροχώρι, λίγα χιλιόμετρα 
ανατολικά της Νάουσας.

MONASTIRI
The popular beach was named by the monastery of 
Aghios Ioannis of Detis, in the NW part of Naoussa bay 
(14km from Parikia). The cosmopolitan leeward cove 
with the shallow sea forms the paradise children and 
youngsters as there are beach bars and restaurants as 
well. Easily accessible by boat from Naoussa.

CHRYSSI AKTI
No other name would provide a better def inition for 
the enormous sandy beach which is spread all over the 
place like gold, in the SE of the island. The biggest and 
perhaps, the most beautiful coast in Paros has it all; 
f lawless touristic facilities, amenities, lifeguard, water 
sports, a Blue Flag awarded sea and winds that favor 
sailing.  

ABELAS
A wonderful leeward sea world with green blue sea 
bottom and exceptional seaside taverns opens up in 
front of the same named f ishing village, just a few 
kilometers away, in the east of Naoussa.

Αμπελάς.
Abelas.
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ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 
Δημοφιλής πρόταση για το νεανικό κοινό πολύ κοντά στη 
Νάουσα (2χλμ.). Κύρια χαρακτηριστικά της τα θαλάσσια sports 
(καταδύσεις, windsurf), η ζωντάνια και τα «δυνατά» beach bars. 

ΛΟΓΑΡΑΣ
Βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία «καλλονή» δίπλα στο Πίσω 
Λιβάδι. Στα ατού της η πληθώρα επιλογών για διαμονή, φαγητό 
και ποτό, η βαθιά σμαραγδένια θάλασσα και τα φουντωτά 
καταπράσινα αρμυρίκια που «κατεβαίνουν» την κατάξανθη 
αμμουδιά. Αν θέλεις ακόμα ένα, σημείωσε ότι ο βυθός του 
Λογαρά είναι ο παράδεισος του ψαροντουφεκά.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ
Η λατρεμένη των νέων και όσων αποζητούν το τρίπτυχο beach 
bars-cocktails-διασκέδαση μέσα σε λίγα λεπτά από τη βάση 
τους (2,5χλμ. από την Παροικιά).
Φημίζεται για την ανεβασμένη διάθεσή της και το φλερτ 
με τα μελτέμια του Αυγούστου. Ένα κομμάτι της δεν είναι 
οργανωμένο, προορισμένο για low profile χαρακτήρες. 

ΜΑΡΤΣΕΛΟ
Προστατευμένος από την «επίθεση» των ανέμων όρμος, στο 
βόρειο τμήμα του κόλπου της Παροικιάς (2,5χλμ. από την 
πρωτεύουσα της Πάρου).
Το concept «παραλία» εδώ θέλει νεολαία, εστιατόρια και 
μπαράκια για καλοκαιρινά cocktails και τα συναφή, υδάτινες 
τιρκουάζ αποχρώσεις και λευκή σαν πούδρα άμμο. Τι άλλο να 
ζητήσει κανείς;

SANTA MARIA
Popular suggestion for the young people, really close to Naous-
sa (2km). Main features of the beach are the water sports 
(diving, windsurf ), vividness and fun beach bars. If you are not 
the party type, go for the Small Santa Maria, a beach with the 
same bright sands – peaceful sea.

LOGARAS
An awarded with Blue Flag beauty, found next to Piso Livadi. 
At the advantages, the plenty of accommodation, food and 
drinking options, the deep emerald sea and the bushy green-
ish tamarisks that reach the blond sand. Note that the sea 
bottom in Logaras is the paradise for any spear gun lover.  

PARASPOROS
Young people and everyone who is in favor of the triptych beach 
bars – cocktails – fun, just a few minutes away from their base 
(2.5km away from Parikia), do love this beach. It’s known for 
the upbeat mood while there’s a strong f lirting with the etesian 
winds during August. Part of the beach is not organized, destined 
to the low-prof ilers. The nearby beach of Delf ini is even calmer.  

MARTSELO
Protected by the wind attack, this cove is found in the 
northern side of Parikia (2.5km from Chora). The haven of 
Martselo constitutes the natural expansion of Krios and 
keeps the privilege of…being spacious. The “beach” con-
cept here requires young people, restaurants and bars for 
summer cocktails and stuff, water shades of turquoise and 
sands as white as powder. What more could possibly one 
ask for? entertainment.  

Σάντα Μαρία, μια από τις διασημότερες παραλίες της Πάρου.
Santa Maria, one of the most famous beaches of Paros.
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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, και 
Κυκλάδες με το ταχύπλοο Super Express. 

• How to get there: Connection with Rafina 
and Cyclades islands with the speedboat
Super Express.

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 Κυκλάδων, 
βρίσκεται ανάμεσα στη Νάξο, τη Σίκινο 
και τη Σαντορίνη, ενώ απέχει 111 ναυτικά 
μίλια από το λιμάνι του Πειραιά. 
Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα 
ή Ίος, ενώ στους σημαντικότερους 
οικισμούς του συγκαταλέγονται ο 
Όρμος (Γιαλός), Ο Μυλοπότας, το 
Μαγγανάρι, η Ψάθη, η Αγία Θεοδότη 
και ο Επάνω Κάμπος. Στον Όρμο 
βρίσκεται και το κεντρικό λιμάνι της 
Ίου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Ίος 
πήρε το όνομά της από τα λουλούδια 
Ία που φύονταν στο νησί. 

Ios attracts large crowds of visitors from all 
over the world and is known as the Aegean 
party island! One of the southernmost 
Cycladic islands, it is located among Naxos, 
Sikinos and Santorini, 111 nautical miles from 
the port of Piraeus.
The capital of the island is Chora or Ios, while 
its major settlements include Ormos (Gialos), 
Mylopotas, Manganari, Psathi, Agia Theodoti 
and Epano Kambos. The main port of Ios is 
located in Ormos.
According to tradition, Ios got its name from 
the Ia flowers (violets) that grew on the 
island.

IOS

Η αλλοτινή hippieland και party queen του Αιγαίου αλλάζει. Ωριμάζει, 
εξελίσσεται, μεταμορφώνεται, αλλά δεν γερνά. Η Ίος, το νησί του Ομήρου και 

του Απέραντου Γαλάζιου, θα μείνει για πάντα νέα. 

The once land of the hippie and party queen of the Aegean is changing. It 
matures, evolves, transforms, but still has so much to share. Ios, the island of 

Homer and the eternal blue, will stay forever young.

ΝΙΟΤΗ ΚΑΙ  
ΓΟΉΤΕΙΑ 

YOUTHFUL APPEAL

Photo: Irene Mc Photography, Shutterstock.
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EREGO Beach Club & Restaurant
Offering stunning 270 degree views from two seas, EREGO is located at the cross roads of, 
at the north, the open and wild Aegean Sea and at the west, the totally protected and calm 
bay of Koumbara, widely known for its crystalline waters and golden sand.

Live an unforgettable  
experience in Ios Island! 
www.luxurios.com

PATHOS Sunset Lounge
The artistic touches, the stylish décor and dynamic ambiance of the Pathos lounge bar in Ios 
welcome guests to surrender to the pleasures of nature, embrace the sea, the sun, the wind 
and relax with a soothing drink against the backdrop of the Aegean. Furthermore, the idyllic and 
stylish restaurant offers a breathtaking view, a spectacular sunset and a perfect spot to discover 
a superior dining experience under the stars. Pathos, is rightfully regarded as one of the most 
exceptional spots in all of the Cyclades.

Koumbara, T: +30 698 1080 257 
M:+30 698 1000 122 
www.pathoslounge.com

Papas Beach, T: +30 22864 40740 M: +30 697 0974 087 
www.calilo.com

Koumbara, M: +30 697 540 3000 
www.erego.gr

FREE Beach Bar & Restaurant
The LuxurIOS Island Experience reaches all the way to Mylopotas beach, with the most fa-
vorite Lounge Beach Bar and Restaurant in Ios Island. On a spectacular 1km long and 800 
meters wide “blue flag” white sand beach, this exclusive beach bar lures guests to bask in 
the sun on the blue flag beach and dive in the crystalline waters of the sea.

CALILO Luxury Hotel  
Calilo beach heaven offers you the experience of true luxury in hospi-
tality. Live the personal freedom, warmth, joy, unrivaled privacy, pathos 
and feel the most beautiful emotions. We intend to celebrate the unique-
ness of each of our guests and help them embrace the joy that flows 
abundantly in our venues while protecting and enhancing the island’s 
precious natural environment and fun-loving, creative spirit.

LUXURY, PRIVACY, CULTURE, ENVIRONMENT, FUN.
It would take a miracle to bring all that to one place. Well, that place exists. CALILO. In IOS!

AGALIA Luxury Suites 
Overlooking the scenic port of Ios as well as the picturesque Chora, the Agalia luxury 
boutique hotel in Ios, Greece has a spectacular 178 m2 pool and comprises of 16 
lavishly designed suites, 3 with dazzling private pools, 3 more with private pools and 
jacuzzis and 10 individual suites all conveying the vibrant lifestyle of Ios Island.

Tzamaria, T: +30 22860 91019 Rsv.: +30 697 011 4922  
www.agaliahotel.com

Tzamaria, T: +30 22860 91019 
Rsv.: +30 697 011 4922  
www.tasteofjoy.restaurant

TASTE OF JOY Restaurant
Taste of Joy is a unique gastronomic destination in Ios, serving mouth-water-
ing flavors matched with a sophisticated wine list in the tranquil ambiance of 
AGALIA LUXURY SUITES.

Mylopotas, T: +30 22860 28357  
M: +30 698 0172 446  
www.freebeachbar.gr
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ΧΩΡΑ
Με το πρώτο φως του ήλιου, η Χώρα (ή Χωριό) μοιάζει 
παραδομένη σε ύπνο βαθύ, αποκαμωμένη από τη βραδινή 
«φιέστα» και τα ατελείωτα σφηνάκια… Αμφιθεατρικά χτι-
σμένη στη βραχώδη πλαγιά πάνω από τον Όρμο, μοιάζει με 
βιγλάτορα που εποπτεύει το ολοστρόγγυλο λιμάνι, τη γειτονι-
κή Σίκινο και την απεραντοσύνη του Αιγαίου. Εκμεταλλεύεσαι 
την πρωινή σιγαλιά και χάνεσαι στο λαβύρινθο της Ίου, συνα-
ντώντας στο διάβα σου «ζωηρές» μπουκαμβίλιες που «πλημ-
μυρίζουν» τα στενά, κλειστά μαγαζάκια και αστραφτερά 
ξωκλήσια. Φτάνοντας στη Μεγάλη Πιάτσα, ξέρεις πως η ανά-
βασή σου θα οδηγήσει στην πιο ψηλή κορφή του οικισμού 
και την Παναγιά τη Γκρεμιώτισσα. Το στενοσόκακο ανοίγει 
πια, οι κυβόσχημες κατοικίες μοιάζουν να αναρριχώνται στο 
γυμνό λόφο κι εσύ, μπροστά στην εικόνα του πολυφωτογρα-
φημένου φοίνικα και του γαλάζιου τρούλου, αναγνωρίζεις την 
πιο διάσημη από τις 365 εκκλησίες του νησιού. Φτάνεις στο 
πλάτωμα με τους Ανεμόμυλους και αντικρίζεις 12 ξεχασμένα 
από το χρόνο ορόσημα της Χώρας. Παραταγμένοι σε δυο 
σειρές, ανηφορίζουν την πλαγιά ενός λόφου, θυμίζοντας τις 
παλιές τους δόξες. Αν έχεις την περιέργεια να δεις πώς είναι 
στο εσωτερικό τους, μάθε πως δύο από αυτούς είναι πλήρως 
ανακαινισμένοι και επισκέψιμοι. Συνεχίζοντας την ανάβαση, 
φτάνεις στο ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελύτης.

CHORA
In the f irst light of day, after a night of wild fun and, Chora 
(or Chorio) seems plunged into sleep… The capital of Ios 
is amphitheatrically built on a rocky slope above Ormos, 
overlooking the round port, the neighboring island of Sikinos 
and the vastness of the Aegean Sea. Immersed into quietness, 
you wander through the maze of streets, stumbling upon 
alleys draped with vibrant purple bougainvillea, closed little 
shops and picturesque chapels. When you f ind the Megali 
Piatsa area, you already know that your steps will get you to 
the highest peak of the settlement, the standing point of the 
Panagia Gremiotissa Church. The narrow street now opens, 
with the cuboid houses seemingly climbing on the barren hill 
and, at the sight of the much-photographed palm tree and 
blue dome, you recognize the most famous among the 365 
churches of the island. Reaching the Winmills (Anemomiloi) 
plateau, you f ind yourself gazing at 12 landmarks of Chora, 
forgotten by time. They are lined in two rows, like veins tracing 
the anatomy of the hillside, reminiscent of their past heyday. 
If you are curious to take a look at their interior, you’ ll be 
glad to know that you can visit two of them, which have been 
traditionally restored. You keep walking up, f inally reaching the 
Odysseas Elytis Theater.

Χώρα Ίου.
Ios town.
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ΟΡΜΟΣ-ΓΙΑΛΟΣ
Με συντροφιά το αναζωογονητικό μελτέμι και τη γλυκιά 
προσμονή των διακοπών, προσεγγίζεις στον Όρμο. Ιστι-
οφόρα, πολυτελείς θαλαμηγοί, καΐκια και βάρκες κατα-
κλύζουν τούτο το απάνεμο ασφαλές λιμάνι, όπου κάποτε 
έβρισκαν καταφύγιο οι πειρατές της Μεσογείου. Οι κάβοι 
αγκαλιάζουν γρήγορα τις δέστρες της προβλήτας, το πλοίο 
δένει και πολύ γρήγορα πατάς το πόδι σου στον Γιαλό. Με 
άριστη τουριστική υποδομή, καταλύματα, εστιατόρια, ταξι-
διωτικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ο 
δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός του νησιού διεκδικεί μεγά-
λη μερίδα των επισκεπτών. Αριστερά του λιμανιού απλώνε-
ται η οργανωμένη αμμουδιά του Γιαλού, άμεσα προσβάσιμη 
αν βιάζεσαι να βουτήξεις στην πεντακάθαρη θάλασσα. Κατά 
μήκος της παραλίας, ξενοδοχεία, bars, μεζεδοπωλεία με 
κοινό παρονομαστή τη lounge ατμόσφαιρα και την αναβαθ-
μισμένη ποιότητα, παραδίδουν μαθήματα ευζωίας. Στη θέα 
του Άη Γιώργη του Μπασμένου, ανατρέχεις στις σημειώσεις 
σου και θυμάσαι ότι από εδώ ξεκινά το παραδοσιακό πλα-
κόστρωτο μονοπάτι που σκαλί-σκαλί, ανάμεσα σε γεράνια 
και ευκαλύπτους, οδηγεί στο Χωριό.

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Η Ίος που αντικρίζεις για πρώτη φορά έχει μια εικόνα μαγική. 
«Ζωντανή» στο δεξιό άκρο της μπούκας του λιμανιού στέκει η 
βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης… λιτή, ταπεινή, εκτυ-
φλωτικά όμορφη μέσα στην πάλλευκη φορεσιά της, στην άκρη 
του βράχου από τον 17ο αιώνα. Πιο ψηλά, πάνω από το φυσικό 
επίνειο, γαντζωμένη στους πρόποδες ενός γυμνού λόφου, η 
ξελογιάστρα Χώρα προσμένει να την ανταμώσεις.

ORMOS-GIALOS
With the refreshing touch of the sea breeze on your 
face, and the caress of sweet anticipation on your soul, 
you reach Ormos. This one-time haven for pirates of 
the Mediterranean is now packed with luxury yachts, 
sailboats and f ishing vessels. At last, the ship is moored 
to the dock and you set foot on Gialos in the blink of 
an eye. Boasting an excellent tourist infrastructure, 
with a wide variety of hotels, restaurants, travel and 
car rental agencies, the second largest settlement 
of the island welcomes you. The titular beach with 
amenities stretches at the left side of the port is easily 
accessed for those who cannot wait to dive into the 
crystal clear sea. The street above the beach is lined 
with hotels, bars and tavernas, promising high-quality 
services and a laid-back atmosphere. At the sight of 
the Agios Georgios Basmenos Church, you remember 
that this is the starting point of the traditional cobbled 
path that, among geraniums and eucalyptus trees, will 
lead you step by step, to Chora.

AGIA IRINI
Seeing Ios for the f irst time is a mesmerizing experience. 
At the right side of the port entrance stands the Byzantine 
Church of Agia Irini, humble, yet radiating with pristine 
white beauty, at the edge of a rock since the 17th century. 
Perched on the base of a barren hill, above the natural 
harbor, Chora, the island’s capital, awaits your encounter.

Άποψη του λιμανιού της Ίου.
View of the Port in Ios

"Αισθανθείτε
το πάθος μας για 

το παγωτό."
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ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 135, 
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  210 9901669

ΓΛΥΦΑΔΑ
Αρτέμιδος 1, Πλατεία
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  210 8985500

ΨΥΡΡΗ
Μιαούλη 26,
Αθήνα 10554

  210 3220031

ΊΟΣ
Χώρα, Ίος

Κυκλάδες 84001

  2286 092101
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ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
Μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ίου. Ένα υπαίθριο 
«μπαλκόνι» στο Αιγαίο, γεμάτο χρώματα και αρώματα... 
«Ευλογημένο» από ανθρώπου χέρι και οικοδομημένο με 
προσανατολισμό και μαγική θέα στον όρμο του Μυλοπότα. 
Ο Γερμανός καθηγητής αρχιτεκτονικής Peter Haupt απέδειξε 
εμπράκτως την αγάπη του για την Ίο, σχεδιάζοντας ένα αντίγραφο 
ανοιχτού αρχαίου ελληνικού θεάτρου στα πρότυπα αυτών 
που «απαντώνται» στην Κάτω Ιταλία, προσθέτοντας τη θέση 
Τσουκαλαριά (στο τέρμα της περιοχής των Ανεμόμυλων) στα 
ξακουστά αγνάντια του νησιού. «Γεννημένο» από μάρμαρο και 
ντόπια πέτρα, περιλαμβάνει κυκλική ορχήστρα διαμέτρου 12μ. και 
1100 κερκίδες με νότιο προσανατολισμό, φιλοξενώντας κυρίως 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες στο 
πλαίσιο του καλοκαιρινού νιώτικου φεστιβάλ «Ομήρεια».

ΤΑΦΟΣ ΟΜΗΡΟΥ
Από τους Ανεμόμυλους, ακολουθείτε τον ασφαλτόδρομο, ο οποίος 
οδηγεί στα βορινά του νησιού, στη θέση Πλακωτό. Εδώ, πάνω από την 
ομώνυμη παραλία, καταμεσής του Αιγαίου, λέγεται ότι «αναπαύεται» 
ο Όμηρος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο αρχαίος επικός ποιητής 
πέθανε και θάφτηκε στην Ίο, τόπο καταγωγής της μητέρας του 
Κλυμένης, όπως αναφέρεται σε κείμενα του Ηροδότου και του 
Παυσανία. Ένας άλλος θρύλος αναφέρει ότι ο αρχαίος επικός ποιητής 
πέθανε από τη στενοχώρια του, όταν δεν μπόρεσε να λύσει το γρίφο 
που του έθεσαν οι ψαράδες του νησιού. Αν και πολλοί μελετητές 
ερίζουν την καταγωγή του αρχαίου επικού ποιητή, οι περισσότεροι 
συμφωνούν ότι πέθανε και θάφτηκε στην Ίο. Μάλιστα, στο σημείο 
βρέθηκαν και νομίσματα του 3ου και 2ου αιώνα π.Χ. με τη μορφή του 
ποιητή στη μια του όψη, ωστόσο οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι δεν 
πρόκειται για ταφικό μνημείο, αλλά για ελληνιστικό πύργο.

ODYSSEAS ELYTIS THEATER
This open-air theater is one of the most beautiful locations 
in Ios with beautiful views of the Aegean, full of colors 
and perfumes. The German architecture professor Peter 
Haupt demonstrated his love for Ios by designing a copy 
of an ancient Greek open theater, similar to the ones in 
south Italy, and making Tsoukalaria a popular destination. 
Built with marble and local stone, it includes a circular 
orchestra with a diameter of 40ft and 1100 south-facing 
seats and hosts a number of cultural events, like theatrical 
performances and concerts for the summer Omireia. 

THE TOMB OF HOMER
From the windmills, follow the asphalt road leading to the 
northern side of the island, Plakoto. Above the homonymous 
beach, in the middle of the Aegean, there is supposed to be 
the resting place of Homer. 
According to legend, the ancient epic poet died and was 
buried in Ios, home of his mother Klymeni, as reported in 
texts by Herodotus and Pausanias. Another legend states 
that the ancient epic poet died from his distress when he 
could not solve a puzzled given by the local f ishermen. 
Although many scholars dispute over the origin of the 
ancient epic poet, most agree that he died and was buried 
in Ios. In fact, coins of the 3rd and 2nd centuries BC were 
also found at this point with the form of the poet on one 
side. Another archaeological theory suggests that it is not a 
burial monument but a Hellenistic tower.

Το ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελύτης.
Odysseas Elytis open air theater.
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This dream island invites you to get lost in 
“embraces” of endless blue, party all day long 
in cheerful beaches and enjoy your loneliness in 
secret shores. With over 30 magical beaches, Ios 
challenges you to discover your personal Eden.

ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ
Κινηματογραφικό location, γερές δόσεις εξωτισμού, θάλασσα 
στο χρώμα της ακουαμαρίνας και μια απίστευτη αίσθηση 
ότι είσαι μόνος πάνω στη γη… Μια ευγενική προσφορά της 
φύσης, στα νότια της Ίου. Λόγω της μεγάλης απόστασης 
από τη Χώρα (23χλμ., όπερ σημαίνει ότι απαιτείται οδήγηση 
περίπου 60΄), το Μαγγανάρι δεν έχει κοσμοπλημμύρα, 
διατηρώντας ένα χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, διαθέτει ένα 
οργανωμένο κομμάτι ακτής, με ομπρέλες, ξαπλώστρες και 
εστιατόρια, αλλά και θαλασσινές γωνιές για απομόνωση και 
χαλάρωση. Όσο για το τοπίο; Η μεγάλη διπλή παραλία, με 
τους τρεις μικρότερους ειδυλλιακούς κολπίσκους καλύπτεται 
από ψιλή ξανθή άμμο, που σμίγει με αβαθή, ζεστά νερά. 
Αυτό το ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος, άλλωστε «έπεισε» τον 
Luc Besson να γυρίσει εδώ σκηνές της ταινίας «Απέραντο 
Γαλάζιο», ταξιδεύοντας τη φήμη της Ίου σε όλο τον κόσμο. 
Στο Μαγγανάρι μπορείς να φτάσεις και με καΐκι.

ΓΙΑΛΟΣ
Η πιο κοντινή παραλία στη Χώρα, ιδανική για όσους δεν 
διαθέτουν μεταφορικό μέσο. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 
δίπλα στο λιμάνι, τα νερά της είναι πεντακάθαρα και ρηχά, 
ό,τι πρέπει για οικογένειες με παιδιά. Στη λευκή ακρογιαλιά θα 
βρείτε ομπρέλες, ξαπλώστρες, beach bar, εστιατόρια και water 
sports. 

MANGANARI
A location coming out from a movie, great portions 
of exotic ambience, sea in the colors of aquamarine 
and the amazing sensation that you are left alone on 
earth… A courtesy of nature, in the south of Ios. Due 
to its distance from Chora (23km, so it takes a 60’ 
min drive to get there), Manganari isn’t crowded thus 
keeping its low prof ile. Still, there is a part of the coast 
is organized with sunshades, sunbeds and restaurants 
as well as sea hiding places for isolation and relaxation. 
As for the landscape? The large double beach, with the 
three smaller idyllic inlets is covered by f ine golden sand 
which is united with the shallow, warm waters. Besides, 
it’s this insuperable natural beauty that persuaded Luc 
Besson to f ilm here some of the scenes of the “Big 
Blue” spreading the reputation of Ios all over the world. 
You will get to Manganari by boat.

GIALOS
The nearest beach to Chora, ideal for those who move 

around on foot. Despite of being set next to the harbor, 

the sea is crystal clear and shallow, perfect for families 

with children. At the white beach, you will f ind sunshades, 

sunbeds, beach bars, restaurants and water sports.

Η παραλία Μαγγανάρι.
Manganari Beach.

Family Friendly Hotel

Ios Island Greece 
www.homersinn.com 

+30 22860 91365  +30 697 2715 699
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ΚΟΥΜΠΑΡΑ
Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που περνάει μπροστά από 
την παραλία του Γιαλού οδηγεί στη βραβευμένη με Γαλάζια 
Σημαία Κουμπάρα. Αμμουδερή, οργανωμένη, με αρκετά 
καταλύματα, καταστήματα και beach bar, έχει το δικό της fan 
club. Τυχερός όποιος μείνει εδώ μέχρι αργά το απόγευμα, 
για να θαυμάσει τη θεαματική βουτιά του ήλιου στην 
απεραντοσύνη του Αιγαίου πίσω από τη νησίδα Διακοφτό.

ΤΡΕΙΣ ΚΛΗΣΙΕΣ
Απάνεμος κόλπος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ίου. Αν το 
απέραντο γαλάζιο που αντικρίσατε στο Μαγγανάρι δεν αρκεί, 
θα οδηγήσετε με κατεύθυνση προς Τρεις Κλησιές ως εκεί που 
τελειώνει ο χωματόδρομος και θα περπατήσετε σε δύσβατο 
μονοπάτι για περίπου 10-15 λεπτά, φτάνοντας στον απάνεμο, 
«αγκαλιασμένο» από βραχώδεις λόφους κόλπο. Ουσιαστικά πρό-
κειται για δύο ζαχαρένιες αμμουδιές, μπροστά από μια πρασινο-
γάλαζη θάλασσα. Η παραλία ενδείκνυται για γυμνιστές και όσους 
αποζητούν απομόνωση.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ
Σε απόσταση 10χλμ. από τη Χώρα, στα βορειοανατολικά, υπάρχει 
μια εκτεταμένη παραλία στο χρώμα του χρυσού, που «βλέπει» 
την Ηρακλειά και «αγαπιέται» από τα μελτέμια. Ένα τμήμα της 
είναι οργανωμένο με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Αξίζει να δεις και 
το ομώνυμο εκκλησάκι του 16ου αιώνα.

KOUBARA
The asphalt road that passes in front of Gialos beach 
leads to the Blue Flag awarded beach, Koumbara. Sandy, 
organized, with accommodation options, stores and beach 
bars, Koumbara has its own fan club. The lucky ones 
will stay till late in the afternoon so as to gaze at the 
spectacular sun diving into the inf inity of the Aegean Sea, 
just behind of Diakofto islet. 

TREIS KLISIES 
A wind-free inlet, in the southeastern edge of Ios. If the endless 
blue in Manganari is not enough for you, you should drive to the 
Treis Klisies beach, up to the end of the dirt road, then have 
a 10’-15’min walk to the not so accessible path and reach the 
wind-free inlet which seems embraced by rocky hills. In fact, 
they are two sugary sands, in front of an indulging blue-green 
sea. The beach is ideal for nudists and loners.

AGIA THEODOTI 
Six miles away from Chora, in the northeast, there is an 
extended golden beach which looks to Irakleia and is adored 
by the etesian winds. A part is equipped with sunshades and 
sunbeds. It’s worth visiting the homonymous chapel of the 16th 
century. 

Η παραλία Κουμπάρα.
Koubara Beach.
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ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ
Μια θαλασσινή πολιτεία περίπου 3χλμ. νότια της Χώρας 
συγκεντρώνει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας ήδη από 
τη δεκαετία του ’70. Τότε ως «άντρο» των χίπις δεχόταν στην 
ξανθή αμμουδιά της μήκους 1χλμ. «παιδιά των λουλουδιών» 
από όλο τον κόσμο, ταξιδεύοντας τη φήμη της σε όλο το 
ελληνικό αρχιπέλαγος. Σήμερα η απέραντη παραλία του 
Μυλοπότα παραμένει σταρ, ορίζει την ολοήμερη διασκέδαση 
δίπλα στα τιρκουάζ νερά με καθημερινά beach parties, 
happenings και events και εξακολουθεί να καλωσορίζει 
επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης. Είναι πλήρως οργανωμένη 
με άριστες υποδομές, πολυτελή ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, εστιατόρια και beach bars, ενώ προσφέρει μια ευρεία 
γκάμα σε water sports. 

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.

MYLOPOTAS
A sea state, approximately 2 miles in the south of Chora, has 
been in the spotlight since the 70’s. Back then, it was known 
in the entire Greek archipelago, as a hippies’ haven with 
the 0.6 mile long blond sands welcoming the f lower children 
from all over the world. Today the endless Mylopotas beach 
is still the leading star, determining the daylong fun next to 
the turquoise waters, with daily beach parties, happenings 
and events for all guests of any part of the world. It is fully 
equipped with f lawless facilities, luxurious hotels, rooms to let, 
restaurants and beach bars while it provides a wide range of 
water sports, extreme tube rides, diving and scuba diving.

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 του Μυλοπότα.
Mylopotas beach.

SEE YOU
SEE YOU

ON THE BEACH !

ON THE BEACH !  

Mylopotas, Ios Greece
+30 693 6844 944

iossport@otenet.gr
 

mylopotaswatersportsandnewdive.com

WATERSPORTS

SCUBA DIVING

BOAT RENTALS
(WITH/WITHOUT LICENSE)

BOAT TOURS 

KAYAK/SUP SAFARIS

HIKKING/WALKING TOURS

ΗOTEL PICK UP SERVICE
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Γεννημένη από τη μανία της φύσης, «σφυρηλατημένη» με λάβα και φωτιά, 
«ευλογημένη» με θέα στην Καλντέρα και «στρωμένη» με ηφαιστειακές 

παραλίες. Η μαύρη γη της Σαντορίνης είναι η δική μας σύγχρονη Ατλαντίδα. 

Born by the fury of the elements, ‘forged’ with lava and f ire, ‘blessed’ with 
views to Caldera and ‘coated’ with volcanic beaches. The black land of 

Santorini is our modern Atlantis.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ 
ΟΜΟΡΦΙΑ

EXPLOSIVE BEAUTY 

SANTORINI

FIRA

Oia

VlichadaRed 
Beach

White 
Beach

Kamari

Perissa

Monolithos

Imerovigli

FirostefaniTHIRASIA

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 το ταχύπλοο Super Express. 

• How to get there: Connection with Rafina 
and Cyclades with the speedboat Super Express.

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 δη-
μιουργήθηκαν το Ασπρονήσι, η Θηρασιά, 
η Παλαιά και η Νέα Καμένη. 

The spectacular scenery of Santorini is unique 
across the globe. It is one of the most famous 
islands in the Aegean, offering a range of 
luxurious amenities and services, wild beauty, 
volcanic beaches, rich vineyards and beautiful 
underground settlements.
Santorini is located south of Ios and west of 
Anafi, at a distance of 128 nautical miles from 
Piraeus and 63 nautical miles from Crete. 
The capital of Santorini is Fira and its main 
harbor is Athinios.
The island was born from the eruption of 
the volcano that caused most of the ancient 
island, Stroggili, to sink. At that time the 
famous Caldera with a diameter of over 6 
miles was formed, and later the islands of 
Aspronisi, Thirassia, Palaia and Nea Kameni 
due to the continuous volcanic activity.
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ΦΗΡΑ
«Δέος». Η λέξη που χαρακτηρίζει απόλυτα τα συναισθήματά 
σου καθώς προσεγγίζεις στον όρμο του Αθηνιού και αντικρί-
ζεις το βραχώδες, επιβλητικό τοπίο να ανοίγεται μπροστά σου. 
Από το λιμάνι της Σαντορίνης σύντομα φτάνεις στα Φηρά. Η 
πολιτεία που χτίστηκε 260μ. πάνω από την επιφάνεια της θά-
λασσας, γίνεται το εφαλτήριό σου για την περιήγησή σου στο 
νησί. Το πελώριο μπαλκόνι που «κοιτάζει» το ηφαίστειο είναι η 
καρδιά της θηραϊκής γης. Είναι η πληθωρική πρωτεύουσα που 
τα έχει όλα· καταλύματα, εστιατόρια, bars και clubs. Έχει και 
μια λαμπερή Gold Street (ή οδός Υπαπαντής) με φημισμένα 
κοσμηματοπωλεία για shopping επιπέδου. Αν σε γοητεύει το 
ιστορικό παρελθόν του νησιού, επισκέψου το Αρχαιολογικό 
Μουσείο όπου εκτίθενται σημαντικά ευρήματα από την αρχαϊκή 
ως τη ρωμαϊκή εποχή και το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.

ΟΙΑ
Βρίσκεται πάντα εκεί και σε περιμένει, 12χλμ. μακριά από τα 
Φηρά. Η μαρμαροστόλιστη Οία με τα υπόσκαφα, τα καπετα-
νόσπιτα και τους αμέτρητους τρούλους σε καλοδέχεται κάθε 
φορά σαν να είναι η πρώτη φορά. Το «τελετουργικό» πάντα 
ίδιο· λίγο πριν τη μεγάλη παράσταση, μάχεσαι για μια θέση στις 
ταράτσες του Γουλά του Αγίου Νικολάου παρέα με εκατοντά-
δες επισκέπτες... Ο ήλιος βουτά στο Αιγαίο, άπειρα φωτογρα-
φικά κλικ απαθανατίζουν το διασημότερο ηλιοβασίλεμα του 
κόσμου και όταν το μούχρωμα εμφανιστεί, η φιέστα ξεκινά. Το 
γοητευμένο πλήθος ξεχύνεται στα καλντερίμια, εισβάλλει στα 
ατμοσφαιρικά bars που κυριολεκτικά κρέμονται στην άκρη του 
γκρεμού και εσύ κάπου ανάμεσά τους απολαμβάνεις το cocktail 
σου, ατενίζοντας το ηφαίστειο. Πολύ κοντά στην Οία, θα δεις 
και το πολύχρωμο καναβοχώρι της Φοινικιάς.

FIRA
Awe is possibly the best characterization for the way the 
imposing rocky landscape makes you feel as you approach 
the Athinios bay. Once you get to the port of Santorini, Fira 
is only a short drive away. This city was 854 feet above sea 
level and it’s the perfect starting point for your exploration 
of the island. The essence of Fira is the promenade with the 
breath-taking view overlooking the volcano. Fira is the wealthy 
capital that has everything and then some; accommodation, 
restaurants, tavernas, bars and clubs. In the glamorous 
Gold Street (or Ypapanti Street) you will also f ind renowned 
jewelers for luxurious shopping. If you are fascinated by the 
historical past of the island, pay a visit to the Archaeological 
Museum, where you will have the chance to see signif icant 
f inds dating from the Archaic to the Roman eras, and the 
Museum of Prehistoric Thira.

OIA
At a mere 7,5 miles north of Fira, the town of Oia awaits you. 
The marble-lined Oia, decorated with arches, countless domes 
and the legendary Captains’ Houses, welcomes you every time 
as if it were the f irst. The «ritual» is always, more or less, the 
same; just before the big show, you are f ighting for a place on 
the terraces of Agios Nikolaos’ old watchtower (called goulas) 
with hundreds of visitors ... The sun dives in the Aegean, 
inf inite photographic clicks capture the most famous sunset 
of the world and just as the colors start to fade, the f iesta 
begins. The enchanted crowd pours into the cobbled streets 
and into the dreamy bars that almost literally hang on the 
edge of the cliff and you, somewhere among them, leisurely 
sip your cocktail, gazing at the volcano. A few minutes away, 
you can choose to explore the colorful Finikia village.

Τα Φηρά στο φως του ήλιου.
Fira under the sunlight.

www.SantoriniOrologas.gr

Santorini: +30 22860 25122  |  Athens: +30 210 4120500
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ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Το καραβάκι σε αποβιβάζει στη μαύρη γη της Νέας Καμένης. 
Ανηφορίζεις στο μονοπάτι που οδηγεί στον μεγαλύτερο 
κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου της Σαντορίνης, αντικρί-
ζεις μαυροκόκκινα πετρώματα και νιώθεις πως η ιστορία του 
νησιού περνά μπροστά από τα μάτια σου σαν ταινία… Ήταν 
γύρω στο 1613-1614π.Χ. όταν η Μινωική έκρηξη βύθισε το 
μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας Στρογγύλης. Ο προϊστορικός 
οικισμός του Ακρωτηρίου θάφτηκε κάτω από τόνους λάβας 
κι ένα τεράστιο τσουνάμι σάρωσε τα πάντα, φτάνοντας ως τις 
ακτές της Κρήτης. Τότε σχηματίστηκε η περίφημη Καλντέρα 
με διάμετρο 10χλμ, ενώ το Ασπρονήσι, η Θηρασιά, η Παλαιά 
και η Νέα Καμένη είναι τα «παιδιά» που γέννησε η λάβα στο 
πέρασμα των αιώνων.

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ
Επόμενη στάση «Ημεροβίγλι». Σε παλιότερους καιρούς, το 
υψηλότερο σημείο της «λεκάνης» του ηφαιστείου χρησιμο-
ποιούνταν ως παρατηρητήριο για τον εντοπισμό πειρατικών 
πλοίων. Σήμερα, συνιστά επίσημο παραδοσιακό οικισμό και μια 
από τις πιο ατμοσφαιρικές τοποθεσίες της Σαντορίνης για να 
θαυμάσεις τη θέα στη Θηρασιά και τις Καμένες. Αν το απόγευ-
μα επιλέξεις να κατηφορίσεις το μονοπάτι προς το βράχο του 
Σκάρου, θα αντικρίσεις την Καλντέρα να ανοίγεται μπροστά 
σου από τα ερείπια του παλιού ενετικού κάστρου.

VOLCANO
The boat takes you down to the black land of Nea Kameni. 
You climb the path leading to the largest crater of the active 
volcano of Santorini. By now, you can smell the sulfur, you notice 
the red and black rocky layers below your feet and you feel that 
the history of the island is playing before your eyes like a f ilm. ... 
It was around 1613-1614 BC when the colossal Minoan Eruption 
caused most of the ancient Santorini (then called Strogili) to 
sink. The prehistoric settlement of Akrotiri was buried under 
tons of lava, the islands within a 37 miles radius were completely 
destroyed and a huge tsunami swept away everything in its 
path, reaching as far as the coasts of Crete. At that time, the 
famous sea basin (Caldera) was formed, with a diameter of 6.2 
miles, while Aspronisi, Thirasia, Palea Kameni and Nea Kameni 
were the souvenirs left behind by lave throughout the centuries. 

IMEROVIGLI
Your next stop would be Imerovigli. In the past, the highest 
point of the volcanic ‘basin’ was used as an observatory 
for the detection of pirate ships. Today, it constitutes an 
off icial traditional settlement and one of the most romantic 
locations in Santorini to admire the view of Thirasia and the 
Kameni islands. If you choose to descend the path to the 
conical rock of Skaros, the view of the Caldera will reveal 
itself in all its glory right before your eyes, from the ruins of 
the old, inaccessible Venetian castle.

Απολαμβάνοντας τη θέα στην Καλντέρα.
Enjoying the Caldera View.

SURF JETSURF JETSURF JET
FLYBOARDFLYBOARDFLYBOARD
WATERSKIWATERSKIWATERSKI

WAKEBOARDWAKEBOARDWAKEBOARD
KITEBOARDKITEBOARDKITEBOARD
WINDSURFWINDSURFWINDSURF

   www.3sxsports.com

Kamari Beach, Santorini
+30 6932780852 Follow Us !
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ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ
Κοσμικό στέκι στα νοτιοανατολικά του νησιού (μεταξύ Άη Γιώργη 
και Περίσσας), με βαθιά πεντακάθαρα νερά και ηφαιστειακή, 
μαύρη άμμο. Στην οργανωμένη παραλία του Περίβολου θα βρεις 
beach bars, αρκετούς celebrities, οικογένειες και νεαρόκοσμο.

ΚΑΜΑΡΙ 
Αγαπημένος προορισμός των Σκανδιναβών και όχι μόνο, 10χλμ. 
μακριά από τα Φηρά. Στη σκιά του Μέσα Βουνού και της αρχαίας 
Θήρας, απλώνεται μια εκτεταμένη, κοσμοπολίτικη αμμουδιά 
με άνετες ξαπλώστρες, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, cafe και εστιατόρια.

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 χαλάρωση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
ποιότητα, αποτελεί το beach bar-restaurant Yalos.

ΠΕΡΙΣΣΑ
Η διασημότερη παραλία της Σαντορίνης έχει βραβευτεί 
με Γαλάζια Σημαία για την καθαρότητα των νερών της. Η 
μαύρη ηφαιστειακή άμμος και το Μέσα Βουνό στο φόντο 
δημιουργούν μια μαγική, μυστηριακή εικόνα. Η Περίσσα 
προσφέρει πλήθος επιλογών σε θαλάσσια sports, διαθέτει 
water park, καταδυτικό κέντρο, beach bars, ταβέρνες και 
ξενοδοχεία. 

PERIVOLOS
Popular among the elite in Santorini, Perivolos is situated in the 
southeastern part of the island (between Agios Georgios and 
Perissa) with deep clear waters and volcanic black sand. The 
organized beach of Perivolos is packed with beach bars and 
frequented by young people, celebrities, and families alike.

KAMARI
A favorite Scandinavian destination, only 6 miles away from Fira. 
In the shadow of Mesa Vouno and ancient Thira an extensive, 
cosmopolitan sandy beach stretches with comfortable sun 
loungers, beach bars, hotels, rooms to let, cafes and restaurants. 

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 χαλάρωση, high end service 
and quality.

PERISSA 
The most famous beach in Santorini has been 
awarded a Blue Flag for the purity of its waters. The 
black volcanic sand and the Mesa Vouno mountain 
in the background compose a magical, mystif ied 
image. Perissa offers a variety of water sports options, 
including a water park , diving center, beach bars, 
taverns and hotels.

Η Παραλία Περίσσα.

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

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

Ανέσεις και παροχές / Comforts and facilities

 SUPER FERRY & SUPER FERRY II

• 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

• 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

• 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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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!
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