
Take a dip into the most beautiful beaches of Lavreotiki, which have 
absolutely no reason to envy their Cycladic analogues. | Βουτιά στις πιο 
ξεχωριστές παραλίες της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής που δεν 
έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από τις αντίστοιχες των Κυκλάδων.
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PUNTA ZEZA
Famous for its crystal clear waters, 
the beach at Panormos in Lavrio offers 
a long sandy beach with tamarisk 
trees that provide good shade for your 
beach towel. Meanwhile, the umbrella 
enthusiasts will combine summer 
relaxation with coffee, drinks and 
food at the beach bar. Protected from 
northern winds, the beach has shallow 
waters, making it ideal for families 
with small children.

LIMANI PASHA
With ample space on the sand and 
small trees providing shade, this 
beautiful, longish beach is ideal for 
games by the water, boasting a 
football field, basketball court and 
volleyball net. Exit the Athens-Lavrio 
highway and follow the signs to the 
Marbella and Poseidonia residential 
complexes. Unlike the weekend, 
weekdays here are rather relaxed and 
quiet. 

AKTI ASIMAKI
Beautiful sandy beach, clear waters 
and plenty of natural shade. This 
beach is located below the Akti 
Asimaki complex. To get here, follow 
the path next to the complex. Being 
protected from northern winds makes 
it the number one choice for families. 
Come early to get a nice spot in the 
shade.

CHIU
Hidden between the temple of 
Poseidon and Lavrio city, this beach is 
one of the most beautiful beaches in 
Attica and among the famous beaches 
of Lavrio. In this small cove, which 
has enough room for just a couple of 
towels -since the rock almost reaches 
the water- you will find few people and 
amazing waters. It takes 5 minutes of 
walking from where you park the car.

VAMVAKOUSSIS
Small pebbly beach, protected 
from almost all winds. There are 
few parking spots here, while from 
the point where you leave the car, 
you need to walk for about 500 m. 
After buying the essentials at the 
Vamvakoussis bakery, follow the dirt 
road to the beach.

KAPE  
Small sandy cove, especially popular 
for its blue waters that make you feel 
like you’re in the Cyclades. After the 
sign that reads “Owned by KAPE” on 
the main road, drive down the dirt road 
and leave the car somewhere there 
to continue on foot until you find the 
steps. On the left side of the beach, 
swim past the rocks and you will find a 
second smaller isolated beach.

LEGRENA  
One of the largest and most beautiful 
beaches in the area is just after 
the 60th km on the Athens-Sounio 
highway, on the border of the 
municipality of Lavrio. With light-
coloured fine sand, shrubs, small sand 
dunes in the background and no beach 
facilities - make sure you get what 
you need from the village – Legrena 
can guarantee the necessary distance 
between bathers even on weekends, 
when most of the nearby beaches of 
Attica are simply packed. 

CHARAKAS
Near Legrena, the large beach with the 
golden sand and crystal clear waters 
is one of the most popular in the area, 
especially after the beach bar opened. 
Leave the car at the open space 
after the sign that reads “traditional 
settlement of Charakas” and walk 
down to the beach. 

KALOPIGADO 
Widely known as Vromopoussi, the 
beautiful beach with the crystal clear 
blue waters overlooks Makronissos 
and the passing passenger ships. The 
only pebbles on this long sandy beach 
are right where the wave touches the 
shore. Protected from the northern 
winds, on one end it has a small 
harbour for boats and on the other 
there are rocks ideal for scuba or free 
diving.

AGHIA MARINA
Also known as Delenia, named after the 
taverna there, the beach is protected 
from the winds, offering on its sandy 
shore the ideal setting for families with 
children. With crystal clear waters and 
the Macrame Beach Bar serving coffee 
and refreshments, it is ideal for those 
who want to avoid the summer crowds.

THORIKOS 
After visiting the archaeological site, 
the beach below the ancient theatre of 
Thoricus is a must for a refreshing dive. 
One of the favourite spots of locals and 
visitors alike, this beach boasts golden 
sand, crystal clear waters and the Bola 
Beach Bar which has what it takes to  
make your summer a tad more 
refreshing. 

THIMARI 
Beautiful, small beach with shallow 
waters and small pebbles, just before 
Palea Fokea and its beach tavernas. 
Castus Beach Bar sets the absolute 
summer mood from early in the morning 
till late at night. Those of you who want 
to avoid the weekend crowds, should 
prefer weekdays when things are a lot 
calmer. 

ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ
Φημισμένη για τα πεντακάθαρα νερά της, 
η παραλία στον Πάνορμο του Λαυρίου 
προσφέρει μία μεγάλη αμμουδερή ακτο-
γραμμή με αρμυρίκια για να απλώσετε 
την πετσέτα σας κάτω από σκιά, ενώ όσοι 
προτιμούν τις ομπρέλες, το beach bar 
συνδυάζει την καλοκαιρινή χαλάρωση με 
καφέ, ποτό και φαγητό. Προστατευμένη 
από το βοριά με ρηχά νερά.  

ΛΊΜΑΝΊ ΤΟΥ ΠΑΣΑ
Όμορφη, αρκετά μεγάλη σε μήκος με 
πλατιά αμμουδιά & δενδράκια για σκιά, 
η παραλία προσφέρεται για παιχνίδια 
στην άμμο, καθώς διαθέτει γήπεδο 
ποδοσφαίρου & basket και φιλέ για 
βόλεϊ. Για να την βρείτε θα στρίψετε 
από την Αθηνών-Λαυρίου στις ταμπέλες 
που δείχνουν προς τα συγκροτήματα 
κατοικιών Μαρμπέλλα και Ποσειδωνία. 
Σε αντίθεση με το Σαββατοκύριακο, τις 
καθημερινές το σκηνικό είναι αρκετά 
χαλαρό και ήσυχο. 

ΑΚΤΗ ΑΣΗΜΑΚΗ
Με ωραία αμμουδιά, διάφανα νερά 
και άφθονη φυσική σκιά, η παραλία 
βρίσκεται κάτω από το συγκρότημα 
Ακτή Ασημάκη. Για να την προσεγγίσετε, 
ακολουθείτε το δρομάκι στο πλάι 
του συγκροτήματος. Είναι απάνεμη 
από το βοριά γι’ αυτό και προτιμάται 
από οικογένειες. Ελάτε νωρίς, για να 
προλάβετε μια θέση στον ίσκιο.
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ΤΣΊΟΥ
Ανάμεσα στις διάσημες παραλίες της 
περιοχής, μεταξύ του ναού του Ποσειδώνα 
και του Λαυρίου, η παραλία συγκαταλέγεται 
στις ομορφότερες ακτές της Αττικής. 
Ένας μικρός κολπίσκος, με λίγο χώρο για 
να απλώσεις τις πετσέτες σου -ο βράχος 
φτάνει σχεδόν μέχρι το νερό- σταθερά λίγο 
κόσμο και υπέροχα νερά. Από το αυτοκίνητό 
σας, απαιτείται περπάτημα περίπου 5’.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
Μικρή παραλία με χαλικάκι, απάνεμη από 
όλους σχεδόν τους ανέμους. Δεν υπάρχουν 
πολλές θέσεις parking, ενώ από το σημείο 
που θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας, θα 
χρειαστεί να περπατήσετε περίπου 500 μ. 
Αφού προμηθευτείτε τα απαραίτητα από το 
φούρνο του Βαμβακούση, ακολουθείστε τον 
χωματόδρομο για την παραλία.

ΚΑΠΕ 
Μικρό αμμουδερό κολπάκι, ιδιαίτερα 
δημοφιλές για τα κυκλαδίτικα γαλάζια νερά 
του. Κατηφορίζοντας από τον κεντρικό 
δρόμο το χωματόδρομο μετά την πινακίδα 
που γράφει «Ιδιοκτησία ΚΑΠΕ», αφήνετε 
σε κάποιο σημείο το αυτοκίνητο και 
συνεχίζετε με τα πόδια μέχρι να βρείτε τα 
σκαλάκια. Στα αριστερά της παραλίας, αν 
κολυμπήσετε και περάσετε πίσω από τα 
βράχια, θα βρείτε μία δεύτερη μικρότερη 
ερημική παραλία.

ΠΑΡΑΛΊΑ ΛΕΓΡΑΊΝΩΝ 
Από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες 
παραλίες της περιοχής, θα την βρείτε λίγο 
μετά το 60ο χλμ Αθηνών-Σουνίου, στα όρια 
του δήμου Λαυρίου. Με ανοιχτόχρωμη 
ψιλή άμμο, θαμνάκια και μικρές αμμοθίνες 
στο πίσω κομμάτι της, η ανοργάνωτη 
παραλία –φροντίστε να προμηθευτείτε 
ό,τι χρειάζεστε από το χωριό- προσφέρει 
τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των 
λουομένων ακόμα και το σαββατοκύριακο, 
όταν οι περισσότερες κοντινές παραλίες 
της Αττικής ασφυκτιούν. 

ΧΑΡΑΚΑΣ
Κοντά στα Λεγραινά, η μεγάλη παραλία 
με τη χρυσαφένια άμμο και τα εξίσου 
καθαρά και κρυστάλλινα νερά, είναι από 
τις πιο δημοφιλείς της περιοχής, ειδικά 
από τη στιγμή που απέκτησε beach bar. 
Αφήνετε το αυτοκίνητο στο πλάτωμα μετά 
την πινακίδα που γράφει «παραδοσιακός 
οικισμός Χάρακα» και κατηφορίζετε προς 
την παραλία. 

ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 
Ευρέως γνωστή και ως Βρωμοπούσι, η 
όμορφη παραλία με τα καταγάλανα και πε-
ντακάθαρα νερά αγναντεύει τη Μακρόνησο 
και τα διερχόμενα πλοία της γραμμής, ενώ 
διαθέτει μεγάλη αμμουδιά με λίγο βότσα-
λο εκεί που σκάει το κύμα. Απάνεμη από 
το βοριά, στη μία της άκρη έχει ένα μικρό 
λιμανάκι για βάρκες και στην άλλη βραχάκια 
που προσφέρονται για καταδύσεις.

ΑΓΊΑ ΜΑΡΊΝΑ
Γνωστή και ως Ντελένια λόγω της 
ομώνυμης ταβέρνας, η παραλία είναι 
προστατευμένη από τους ανέμους, 
προσφέροντας στην αμμώδη ακτή της 
το ιδανικό σκηνικό για οικογένειες με 
παιδιά. Με πεντακάθαρα νερά και το 
Macrame Beach Bar να σερβίρει καφέ και 
δροσιστικά ποτά, προσφέρεται για όσους 
θέλουν να αποφύγουν το συνωστισμό του 
καλοκαιριού.

ΘΟΡΊΚΟ 
Μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο, η παραλία κάτω από το αρχαίο 
θέατρο Θορικού, επιβάλλεται για μία ανα-
ζωογονητική βουτιά. Από τις αγαπημένες 
ντόπιων και επισκεπτών της περιοχής, με 
χρυσή αμμουδιά, πεντακάθαρα νερά και το 
Bola Beach Bar να προσφέρει τα απαραίτη-
τα, δροσίζοντας το καλοκαίρι σας. 

ΘΥΜΑΡΊ 
Όμορφη, μικρή παραλία με ρηχά νερά 
και ψιλό χαλικάκι, λίγο πριν την Παλαιά 
Φώκαια και τις παραλιακές ταβέρνες 
της. Το Castus Beach Bar στήνει ένα 
άκρως καλοκαιρινό σκηνικό από νωρίς 
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Για όσους 
θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία 
του Σαββατοκύριακου, προτιμείστε τις 
καθημερινές που τα πράγματα κινούνται 
σε πιο ήσυχους ρυθμούς. 
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Hermes Yachting
92-94 Kolokotroni str., 18535 Piraeus, Greece

charter@hermesyachting.com  |  info@hermesyachting.com
www.hermesyachting.com




