Island hopping in the

Western Cyclades
Kea, Kythnos and Sifnos: three unique islands, three little spots of
paradise full of surprises, history and natural beauty. / Κέα, Κύθνος
και Σίφνος: τρεις ξεχωριστοί νησιωτικοί παράδεισοι γεμάτοι εκπλήξεις,
ιστορία και φυσική ομορφιά.

Part of the most famous archipelago of the eastern
Mediterranean, the islands of the Western Cyclades
largely retain their genuine character, despite
being popular tourist destinations, each revealing a
distinct, simply mesmerising, microcosm. Beautiful
Kea keeps it low-key and holds the right know-how
for a high-end travel experience while unspoilt
Kythnos stands off the beaten track of mass
tourism, winning you over with its simplicity and
pure charm. Sifnos, an actual revelation, combines
everything in moderation and, once you visit it, it
nests in your heart forever.

Μέρος του πιο φημισμένου αρχιπελάγους της ανατολικής
Μεσογείου, τα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων αν και
συγκαταλέγονται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς,
διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητά τους,
αποκαλύπτοντας το καθένα ένα ξεχωριστό μικρόκοσμο που
σε μαγεύει. Η όμορφη Κέα κρατάει χαμηλούς τόνους και έχει
το know-how μιας υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικής εμπειρίας,
η ανόθευτη Κύθνος πάει κόντρα στις επιταγές του µαζικού
τουρισµού και σε κερδίζει με την απλότητα και την παρθένα
γοητεία της και η αποκαλυπτική Σίφνος συνδυάζει τα πάντα με
μέτρο και αν την επισκεφτείς μία φορά τη βάζεις στην
καρδιά σου για πάντα.
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KEA
Just one hour away from the port of Lavrion,
Kea, the Gate to the Cyclades also widely
known as Jia, is always a good reason for
sea escapes. Alternating landscapes, steep
cliffs, lush meadows, beautiful settlements,
picturesque bays and remote beaches are
paired with a unique version of the Cycladic
architecture with stone houses in a wide
colour palette, making the island the number
one choice of sailing aficionados, who are
blessed with a spectacular setting to explore.
Saunter around the uphill cobbled streets
of scenic Ioulida, the capital of Kea built
amphitheatrically on the hill, and let your
eyes wander all the way to the shores of
Lavreotiki. Among the stately mansions you
will admire the historic Town Hall, designed
by Ernst Ziller in 1902 and the stegadia –the
characteristic shaded porches. Don’t miss
a visit to the Archaeological Museum and a
hike on the well-marked trails that are part of
the ancient road network that connected the
settlements in the 7th and 6th century. Check
out the famous Lion, carved on a rock in the
7th century BC and catch your breath at the
shaded courtyard of Kastriani Monastery.
Take a dip into the crystal clear turquoise
waters and explore the four shipwrecks
adorning the sea bottom. Among them you
will spot the Brittanic, the sister ship of the
Titanic.
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«Πύλη των Κυκλάδων» και μόλις μία ώρα από το λιμάνι του Λαυρίου, η Κέα,
ευρέως γνωστή και ως Τζια, αποτελεί πάντα ένα καλό λόγο για θαλασσινές
αποδράσεις. Με έντονες εναλλαγές τοπίου, απόκρημνα βράχια, καταπράσινα
λιβάδια, όμορφους οικισμούς, γραφικούς ορμίσκους και απομονωμένες
ακρογιαλιές, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με
πέτρινες κατοικίες και ποικιλία χρωμάτων, ο πλέον αγαπημένος προορισμός
των ιστιοπλόων, έχει να επιδείξει ένα θεαματικό σκηνικό προς εξερεύνηση.
Περιηγηθείτε στα ανηφορικά καλντερίμια της γραφικής Ιουλίδας, πρωτεύουσας
του νησιού, αμφιθεατρικά χτισμένης πάνω στο λόφο, αφήστε το βλέμμα σας να
χαθεί μέχρι τις ακτές της Λαυρεωτικής, θαυμάστε το ιστορικό δημαρχείο, έργο
του Ερνστ Τσίλερ το 1902, τα στεγάδια και τα μεγάλα αστικά σπίτια, επισκεφτείτε
το Αρχαιολογικό Μουσείο, περπατήστε στα καλά σηματοδοτημένα μονοπάτια του
νησιού, μέρος του αρχαίου οδικού δικτύου που κατά τον 7ο-6ο αιώνα συνέδεε
τις πόλεις, δείτε τον περίφημο Λέοντα σκαλισμένο πάνω σε βράχο από τον 7ο
αιώνα π.Χ., ξαποστάστε στο σκιερό προαύλιο της μονής Καστριανής, κολυμπήστε
σε γαλαζοπράσινα, κρυστάλλινα νερά και ανακαλύψτε στο βυθό της τέσσερα
ναυάγια, μεταξύ αυτών και τον Βρετανικό, το αδελφό πλοίο του Τιτανικού.
ΠΟΎ ΝΑ ΦΆΤΕ

DON’T MISS

Στον Αρίστο, αγαπημένο στέκι ιδιοκτητών σκαφών, στη Στροφή του Μίμη και στις 9
Κόρες στο Βουρκάρι ωραία ψαρικά, στο Σπίτι στη Χώρα γκουρμέ γεύσεις με τοπικά
προϊόντα, στο Στέκι στην Ιουλίδα παραδοσιακές συνταγές, στο Στέκι του Στρογγύλη
στο λιμάνι της Κορησσίας νόστιμους μεζέδες, μαγειρευτά και θαλασσινά,
στον Χριστόφορο στην παραλία της Ποίσσας ψητά, και λίγο πριν την παραλία
μαμαδίστικη κουζίνα στο Εξοχικό της Μαργαρίτας.

Η ξέρα του Κούνδουρου, ένας
μεγάλος ύφαλος στον ομώνυμο όρμο,
προσφέρεται για μια από τις πιο
εντυπωσιακές καταδυτικές εμπειρίες
στην Ελλάδα.

ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ
Λιμεναρχείο: +30 22880-21344, Δήμος: +30 22883-60000, Αστυνομία: +30 22880-21100, Περιφερειακό Ιατρείο: +30 22880-22200,
Τουριστικές Πληροφορίες: +30 22880-21500

WHERE TO EAT

Pay a visit to Aristos, the yachtsmen’s
favourite hangout, Strofi tou Mimi and The
9 Daughters in Vourkari for fine fish. Don’t
miss Spiti sti Hora for gourmet dishes
prepared with local products, and Steki
in Ioulida for traditional recipes. Steki tou
Stroggili at the port of Korissia is renowned
for its delicious mezedes, casseroles
and seafood while Christoforos on Pissa
beach serves grilled meat. Just before this
beach, try delicious family meal recipes at
Margarita’s Countryhouse.
DON’T MISS

Koundouros Reef, a large reef in Koundouros
bay, offers one of the most spectacular
diving experiences in Greece.
USEFUL PHONE NUMBERS
Port Authorities: +30 22880-21344,
Municipality: +30 22883-60000,
Police Station: +30 22880-21100,
Regional Health Care Centre: +30 22880-22200,
Tourist Information: +30 22880-21500
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ΠΟΎ ΝΑ ΦΆΤΕ

KYTHNOS

Αν και η Κύθνος -ή Θερμιά, λόγω των ιαματικών πηγών της- είναι ένα από τα πιο
κοντινά στην Αττική Κυκλαδονήσια, παραμένει από τις πλέον άγνωστες γωνιές του
Αιγαίου. Γνήσια κυκλαδίτικα τοπία καλοσχεδιασμένα με ένα μοναδικό πλέγμα από
ξερολιθιές, χρυσαφένιες παραλίες, ταβέρνες με τραπεζάκια πάνω στη βρεγμένη
άμμο, ορεινές διαδρομές και αυθεντικές εικόνες θα σας κάνουν να ξαναβάλετε
πολύ γρήγορα την Κύθνο στο καλοκαιρινό σας πρόγραμμα. Περπατήστε στη
Χώρα, τη Μεσσαριά, µε τα ασπρισµένα σοκάκια, τις ολάνθιστες αυλές και τις
παλιές εκκλησίες, περιηγηθείτε στα στενά ανηφορικά σοκάκια και τα σκαλιά της
Δρυοπίδας που οδηγούν σε κατάφυτες μικρές πλατείες, με στάση στην Πιάτσα ή
Αγορά, ένα δίκτυο από σοκάκια όπου χτυπάει το καλοκαίρι η καρδιά του οικισμού,
χαλαρώστε στα ιαματικά λουτρά που χτίστηκαν επί Όθωνα το 1836 στα Λουτρά,
ένα όμορφο ψαροχώρι με μικρή μαρίνα που δένουν τα ιστιοπλοϊκά που κάνουν
το γύρο του Αιγαίου, κολυμπήστε σε εξαιρετικές παραλίες αλλά και στην Κολώνα,
μία από τις καλύτερες της Ελλάδας, όπου μια ολόλευκη λωρίδα γης ενώνει
την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά δημιουργώντας δύο εντυπωσιακές
αμμώδεις παραλίες με πρασινογάλανα νερά, και δείτε πώς χορεύουν το φημισμένο
θερμιώτικο Μπάλο σε ένα από τα παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού.

Even though Kythnos, also known as Thermia
due to its thermal springs, is one of the Cycladic
islands closest to Attica, it remains one of the
most untouched corners of the Aegean Sea.
Genuine Cycladic landscapes finely etched with
a unique network of dry stone, golden beaches,
tavernas with tables spread on the wet sand,
mountain trails and 100% Cycladic images are
bound to make Kythnos a recurring destination
on your summer holiday list. Take a stroll in
the capital of Messaria and feast your eyes on
the whitewashed narrow alleys, the blossomed
courtyards and the old churches. Saunter round
the narrow uphill streets, climb the steps of
Dryopida that lead to lush little squares and
stop at Piazza or Agora, a network of alleys
where the heart of the settlement beats in the
summer. Unwind at the thermal baths built
in 1836 during the reign of King Otto in the
area of Loutra, a beautiful fishing village with
a small marina that welcomes the sailboats
that roam the Aegean Sea. Swim in exquisite
beaches and in Kolona, one of the best beaches

in Greece, where an all-white strip of land
connects Kythnos with the islet of Agios Loukas,
creating two spectacular sandy beaches with
turquoise waters. Last but not least, the famous
Thermiotikos Ballos, danced during all of the
island’s traditional festivals, is definitely worth
watching.

WHERE TO EAT

Savour fresh fish, seafood and Cretan
delicacies right on the beach of Merichas at
Rakoberdemata and try traditional recipes at
Archipelagos, in Kanala. For local specialities
go to Messaria in the capital and a little
further up the hill try grilled meat at Steki tou
Detzi or fresh fish at Arias Restaurant right on
the bay of Agia Irini.
DON’T MISS

Visit the unique settlement of Panagia Kanala
and breathe in the fresh air in this dense pine
forest, the only green spot on the island.

USEFUL PHONE NUMBERS
Port Authorities: +30 22810 32290, Municipality: +30 22813 61100, Police Station: +30 22810 71375, Health Care Centre: +30 22810-32234,
Tourist Information: +30 22810 32250
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Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και κρητικούς
µεζέδες πάνω στο κύµα στην παραλία του
Μέριχα, στον Κρητικό (Ρακοµπερδέµατα),
µαµαδίστικες παραδοσιακές συνταγές στο
Αρχιπέλαγος, στην Κανάλα, σπεσιαλιτέ
της τοπικής κουζίνας στο εστιατόριο
Μεσσαριά, στη Χώρα, λίγο πιο πάνω, ψητά
στο Στέκι του Ντέτζη και φρέσκα ψάρια
στο εστιατόριο Άριας, στον όρµο της Αγίας
Ειρήνης.
DON’T MISS

Επισκεφτείτε τον ξεχωριστό οικισμό της
Παναγιάς της Κανάλας και πάρτε βαθιές
ανάσες δροσιάς στο πυκνό πευκοδάσος, το
μοναδικό σημείο με πράσινο στο νησί.
ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ
Λιμεναρχείο: +30 22810 32290,
Δήμος: +30 22813 61100,
Αστυνομία: +30 22810 71375,
Ιατρικό Κέντρο: +30 22810-32234,
Τουριστικές Πληροφορίες: +30 22810 32250
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SIFNOS

ΣΙΦΝΟΣ

This is the quiet power of the Cyclades and one of the islands
that offer top-notch vacations. Postcard-perfect Cycladic
spots of relaxation alternate with numerous trails and
picturesque traditional settlements that blend in with the
natural scenery, the dry stone, the countless churches, the
secluded and quiet beaches, as well as the pottery shops that
are continuing a tradition whose origins are lost in the depths
of time. The younger generations of potters have developed
the art and are bound to surprise you with their talent and
vivid imagination. Feel the heart of the island beat in the
capital of Apollonia and have a drink at the famous Steno,
the main street lined with the best bars on the island. Visit
the scenic Castle, perched on the hill, and the ancient city of
Herodotus overlooking the sea. Take a deep breath and climb
the steps leading to the scenic Chapel of the Seven Martyrs
- the view at sunset is simply breathtaking. Feel the power of
tranquillity in Artemonas, the second largest village of Sifnos
boasting imposing mansions that take us on a trip back in
time. Lie back in the secluded Hersonisos and climb to the
monastery of Panagia Chrissopigi, built in 1650 on a split rock
whose two parts are connected with a single-arch bridge.

WHERE TO EAT

In Apollonia you must try new takes on the traditional
Cycladic gastronomy at Rampagas – Multipurpose
Venue of Cyclades, yummy mezedes at the historic
Drakakis Café, casseroles prepared with local products
at Apostolis’s Koutouki, modern Greek and Sifnian
cuisine at Cayenne, and Italian flavours at Mamma
Mia. Try the local cooking seminars at Narli’s Farm in
Apokofto as well as the fresh fish in the tavernas of
Chrysopigi - Lembesi and Apokofto. For grilled meat
head to Troulaki in the village of the same name. In
Platis Gialos head for some creative cuisine at Ω3 and
in Kamares don’t miss the freshest seafood at Captain
Andreas.
DON’T MISS

Opposite Platis Gialos there is the uninhabited islet of
Kitriani, also known as Kypriani, whose unique building
is the church of Panagia Kypriani which is the oldest
church in Sifnos dating back to the 11th century.

USEFUL PHONE NUMBERS
Port Authorities: +30 22840 33617, Municipality: +30 22840 31354, Police Station: +30 22840 31210, Health Care Centre: +30 22840 31315,
Tourist Information: +30 22840 31977
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Ήρεμη δύναμη, η Σίφνος συγκαταλέγεται στα νησιά
που προσφέρουν ποιοτικές διακοπές. Γνώριμες
κυκλαδίτικες εικόνες χαλαρότητας εναλλάσσονται
από τα δεκάδες μονοπάτια και τους γραφικούς
παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού που δένουν
αρμονικά με το φυσικό τοπίο και τις ξερολιθιές,
μέχρι τις αμέτρητες εκκλησίες, τις απομονωμένες
και ήσυχες παραλίες, αλλά και τα αγγειοπλαστεία
που συνεχίζουν μια παράδοση χιλιάδων ετών. Οι
νεότερες γενιές αγγειοπλαστών έχουν εξελίξει
την τέχνη και θα σας εκπλήξουν με το ταλέντο και
τη φαντασία τους. Αφουγκραστείτε την καρδιά
του νησιού στην πρωτεύουσα Απολλωνία, πιείτε
ένα ποτό στο περίφημο Στενό, τον κεντρικό δρόμο
όπου παρατάσσονται τα καλύτερα μπαράκια του
νησιού, επισκεφτείτε το Κάστρο–καρτ ποστάλ,
αγκαλιασμένο με το λόφο που το φιλοξενεί, με
το «αρχαίον άστυ» του Ηρόδοτου να αντικρίζει
το πέλαγος, πάρτε βαθιά ανάσα και ανεβείτε τα
σκαλοπάτια που οδηγούν στο γραφικό εκκλησάκι
των Επτά Μαρτύρων -ειδικά την ώρα του
ηλιοβασιλέματος το τοπίο είναι μαγευτικό, νιώστε
τη δύναμη της γαλήνης στον Αρτεμώνα, το δεύτερο
μεγαλύτερο σιφνέικο χωριό με τα μεγαλόπρεπα
αρχοντικά που σε ταξιδεύουν πίσω στο παρελθόν,
χαλαρώστε στην απομονωμένη Χερσόνησο
και ανεβείτε στο μοναστήρι της Παναγίας της
Χρυσοπηγής, κτισμένο από το 1650 στο σχισμένο
βράχο με το μονότοξο γεφύρι.
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ΠΟΎ ΝΑ ΦΆΤΕ

Στην Απολλωνία, νέες γεύσεις κυκλαδίτικης
παραδοσιακής γαστρονομίας στον Ραµπαγά Πολυχώρο Κυκλάδων, νόστιμους μεζέδες στο
ιστορικό Καφενείο Δρακάκη, µαγειρευτά µε
ντόπια προϊόντα στου Αποστόλη το Κουτούκι,
µοντέρνα ελληνική και σιφνέικη κουζίνα στο
Cayenne, ιταλικές γεύσεις στο Mamma Mia,
σεµινάρια ντόπιας µαγειρικής στη Φάρµα
του Ναρλή, στο Αποκοφτό, φρέσκο ψάρι στις
ταβέρνες Χρυσοπηγή - Λεμπέση και Αποκοφτό,
ψητά στο Τρουλάκι στο ομώνυμο χωριό στον
Πλατύ Γιαλό, δημιουργική κουζίνα στο Ω3 και στις
Καμάρες ολόφρεσκα θαλασσινά στον καπετάν
Αντρέα.
DON’T MISS

Απέναντι από τον Πλατύ Γιαλό βρίσκεται το
ακατοίκητο νησάκι της Κιτριανής ή Κυπριανής
με μοναδικό κτίσμα την εκκλησία της ομώνυμης
Παναγιάς, την αρχαιότερη του νησιού (11ος
αιώνας).
ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ
Λιμεναρχείο: +30 22840 33617,
Δήμος: +30 22840 31354,
Αστυνομία: +30 22840 31210,
Ιατρικό Κέντρο: +30 22840 31315,
Τουριστικές Πληροφορίες: +30 22840 31977
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