
Τι, που & γιατί
What, where & why

Ταξιδιωτικά γραφεία
Travel Services

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Car Rentals

Ξενοδοχεία / Hotels

Καταλύματα / Guestrooms

Οινοποιείο / Cave Winery

Εστιατόρια / Restaurants

Beach Cafés, Cafés - Bars
Clubs, Live music   

Καφέ & Ζαχαροπλαστεία
Coffee & Pastry shops

Παραδοσιακά Γλυκά & Εδέσματα
Traditional Sweets & Savories

Θαλάσσιες εκδρομές / Boat Tours

Δραστηριότητες / Activities

Ευεξία / Wellness 



Διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου, εισιτήρια και ό,τι άλλο 
χρειάζεστε στις διακοπές σας αξιόπιστα και σε χαμηλές τιμές:
Διαμονή σε δωμάτια ή/και πολυτελή ξενοδοχεία •Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά 
εισιτήρια •Θαλάσσιες δραστηριότητες, εκδρομές, ξεναγήσεις •Οργανωμένα τουρ

Η Sixt Milos σας προσφέρει έναν στόλο από άριστης ποιότητας αυτοκίνητα
διαφόρων μεγεθών. Επιλέγοντας αυτοκίνητο της Sixt Milos έχετε:
• Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή από και προς το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο
• Μεικτή ασφάλεια με επιπλέον χρέωση

Κρατήσεις online:
Διαμονή: www.milos-booking.com  Αυτοκίνητα: www.milos-rentals.gr

Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες!

Travel, stay and car rental arrangements in the most reliable and
affordable way: Accommodation places to cover all tastes •Ferry & air tickets 
•Sea or Land Activities, Excursions & Boat tours •Organized guided tours 

Sixt Milos offers high rank car models of various sizes.
Select Sixt Milos for the following reasons:
• Free pick up and drop off service to and from Port or Airport
• CDW insurance is optional at extra cost

Online reservations:
Accommodation: www.milos-booking.com  Cars: www.milos-rentals.gr

All Credit Cards accepted!  

Ενοικιάστε μια μοτοσυκλέτα
για να εξερευνήσετε τη Μήλο άνετα και οικονομικά.

Ο σύγχρονος και αξιόπιστος στόλος της Milos Rides 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ταξιδιώτη.

Επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία Scooters & ATV

Με κάθε ενοικίαση, η Milos Rides σας προσφέρει:
• Απεριόριστα χιλιόμετρα
• Ασφάλεια
• Κράνη για τον οδηγό & τον συνοδηγό
• Ειδικές τιμές για ενοικιάσεις μεγάλης διάρκειας

Rent a motorcycle 
and explore Milos comfortably and affordably.

The modern and reliable fleet of Milos Rides meets the needs
and desires of every traveler.

Choose from a wide variety of Scooters & ATVs.

With every rental, Milos Rides offers you:
• Unlimited mileage
• Insurance
• Helmets for driver and passenger
• Special prices for long term rentals
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Αδάμας, Πολλώνια, Αεροδρόμιο / Adamas, Pollonia, Airport 
www.athenatravel.gr | info@athenatravel.gr  
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21627 | GNTO License: 1144Ε61000000401
 

Αδάμας / Adamas
www.milosrides.com | info@milosrides.com  
Τηλ. /Tel: (+30) 22870 24255 | Κιν. / Mob: (+30) 6986 987202 | Fax: (+30) 22870 24255
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Ακτοπλοϊκά και Αεροπορικά Εισιτήρια
...για όλα τα Ελληνικά νησιά 

Κρατήσεις ξενοδοχείων & δωματίων

Εκδρομές & Περιηγήσεις στη Μήλο
Θαλάσσιες εκδρομές με παραδοσιακό καΐκι ή ιστιοπλοϊκό

Δεκτές πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard

Boat and Air Tickets
...to all the Greek Islands

Lodging & Hotel reservations

Sightseeing Excursions 
Sailing & traditional boat trips

Credit cards accepted: Visa, MasterCard 

Niko’s Cars: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Αυτοκίνητα πλήρως εξοπλισμένα, κατάλληλα για τη Μήλο

Niko’s Moto: Ενοικιάσεις Scooters & ATV/Quads
Σύγχρονα οχήματα για ασφαλή περιήγηση και αξέχαστη εμπειρία

• Δωρεάν παράδοση/παραλαβή (ξενοδοχεία-λιμάνι-αεροδρόμιο)
• Απεριόριστα χιλιόμετρα & ασφάλεια 
• Κράνη / Μπαγκαζιέρα για Scooters & ATV/Quads
• Ειδικές τιμές για μεγάλης διάρκειας ενοικιάσεις
• Δεκτές πιστωτικές κάρτες: Visa & Mastercard

Niko’s Cars: Rent a Car
Fully equipped cars, suitable for the roads Milos

Niko’s Moto: Rent a Scooter & ATV/Quad
Modern vehicles for safe driving and memorable experience

• Free pick up/drop off (hotels-port-airport)
• Free kilometers & Insurance
• Helmets / Top Box for Scooters & ATV/ Quads
• Credit Cards accepted: Visa & MasterCard

Αδάμας / Adamas 
www.rivatravel.gr | info@rivatravel.gr 
Τηλ./Tel.: (+30) 22870 24024 | Κιν./ Mob.: (+30) 6946 278528  
Fax: (+30) 22870 28005
GNTO License: 1144E61000059300 

Αδάμας / Adamas 
www.milosrentacar.gr | info@milosrentacar.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21318 | Κιν./ Mob.: (+30) 6946 278528  
Fax: (+30) 22870 28005
GNTO License: 1172Ε82000085401, 1172E81009649200

BEST OF MILOS 2016
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Αδάμας / Adamas  |  www.milosgiourgas.gr  |  giourgas@otenet.gr  |  Τηλ. /Tel: (+30) 22870 22352
Κιν. / Mob: (+30) 6937 757066  |  facebook: giourgas.cars  |  GNTO License: 1144E81000097701

Αδάμας / Adamas  |  www.miloscars.gr  |  info@miloscars.gr  |  Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23484
Κιν. / Mob.: (+30) 6976 336273  |  Fax: (+30) 22870 21978  |  GNTO License: 1144Ε81000026400
 

Καινούργια, ασφαλή και αξιόπιστα αυτοκίνητα & 4x4
- Δωρεάν παράδοση / παραλαβή από λιμάνι και αεροδρόμιο
- Ελεύθερα χιλιόμετρα - Άριστη εξυπηρέτηση

New, safe and reliable cars & 4x4
- Free pick-up & drop off service from the port and airport
- Unlimited mileage - Very good service

Άνεση και ασφάλεια με ένα στόλο που καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις:
- Mini, Compact, Auto, Jeep 4x4, Bus 9 θέσεων
- ATVs 150cc (2 ατόμων)
- Δωρεάν παράδοση / παραλαβή από λιμάνι και αεροδρόμιο 
- Επιπλέον ασφάλεια

Ειδικές προσφορές για κρατήσεις online:
www.miloscars.gr
Δεκτές πιστωτικές κάρτες (Visa, Masetrcard)

Comfort and safety with a fleet that meets
all requirements:
- Mini, Compact, Auto, Jeep 4x4, Bus 9 seat 
- ATVs 150cc (2 person) 
- Free pickup / drop-off service from / to port or airport
- Extra insurance available

Make your reservation online and save:
www.miloscars.gr
Credit cards accepted (Visa, Masetrcard) 

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2016
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Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 21
Kατηγορία / Category: **
Παροχές / Facilities:
Α/ C, TV, Fridge, Telephone, Bathroom / Reception, 
Lobby with TV & Free Wi-Fi, Breakfast Room, 
Bar, Room Service, Elevator / Veranda, Sea-view 
(some), 300m from beach

Σε ιδανικό σημείο, συνδυάζει την εύκολη 
πρόσβαση στο λιμάνι, τις παραλίες και 
τα εμπορικά καταστήματα. Μπροστά από 
την μεγάλη βεράντα της «Πορτιανής», 
απλώνεται η θέα του ήσυχου κόλπου 
της Μήλου. Ο περιποιημένος χώρος 
υποδοχής περιλαμβάνει κάποια  
αξιοπρόσεκτα απομεινάρια της 
παράδοσης του νησιού. Ένα ξενοδοχείο 
όπου πραγματικά θα γνωρίσετε τη 
«Μηλέικη φιλοξενία».

At a very convenient location which 
combines easy access to the port and the 
beaches but local stores too. Its sleek 
lobby is decorated with some remark-
able remnants of the island’s tradition. 
Right in front of the big veranda of “Por-
tiani” lies the calm bay of Milos. A hotel 
where you will experience true “Melian 
hospitality”.

www.mymilos.gr tip: 
Αναζητήστε τα τοπικά προϊόντα στον πρωινό 
buffet!
Look for the big variety of local products on 
the breakfast buffet.

Αδάμας/ Adamas 
www.hotelportiani.gr
info@hotelportiani.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22940 /
22950 / 23335 / 23336 
GNTO License: 1172K012A0312100

Πορτιανή Hotel / Portiani Hotel Santa Maria Village
Ξενοδοχειακό συγκρότημα που εντυπωσιάζει 
με την ποιότητα των υπηρεσιών, την πολυτέ-
λεια των χώρων του και την αίσθηση φιλο-
ξενίας. Χτισμένο σε ένα λόφο αντίκρυ από 
τον κόλπο και το λιμάνι, απλώνεται σε μία 
έκταση 26 στρ. εξασφαλίζοντας άνεση 
και αυτονομία. Οι σουίτες, οι διώροφες 
μεζονέτες και τα ευρύχωρα δωμάτια, τόσο
ξεχωριστά το ένα από το άλλο, είναι επιπλω-
μένα με άποψη και φινέτσα. Από τα ωραιό-
τερα σημεία του οι τρεις βεράντες για να 
απολαμβάνετε τον πρωινό μπουφέ και ο 
ειδυλλιακός κήπος.

Hotel complex where the quality services, 
luxurious facilities and the hospitality are 
quite impressive. Located on a hill facing 
the gulf and the port, it extends to about 
26,000 m2 guaranteeing comfort and au-
tonomy. The suites, the duplex apartments 
and the spacious rooms, each uniquely 
decorated, are furnished with good taste 
and finesse. The idyllic garden and the 
three verandas where you can enjoy your 
breakfast buffet are simply astonishing.

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 48
Kατηγορία / Category: **
Παροχές / Facilities:
Α/C, plasma Sat TV, equipped Kitchen (some), 
Fridge, Mini-bar, Bathroom, Telephone, CD Player, 
Free Wi-Fi / Reception, Safe, Breakfast Buffet, 
Room Service, Parking / Veranda, Garden,  Sea 
View (some), 500m from beach / Pool, Pool Bar, 
Hot tub

www.mymilos.gr tip: 
Μην παραλείψετε ένα βραδινό κοκτέιλ 
στο μπαρ πλάι στην πισίνα, με τα φώτα του 
Αδάμαντα να λαμπυρίζουν στο βάθος.
Don’t miss out on an evening cocktail at the 
poolside bar with the lights of Adamas
illuminating in the background. 

Αδάμας / Adamas 
www.santamaria-milos.gr
santa1@otenet.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21949, 21959, 22015
GNTO License: 1144K012A0200400

BEST OF MILOS 2016
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Hotel Thalassitra Village 
Το «Hotel Thalassitra» μαζί με την νεότερη 
επέκταση του, το «Thalassitra Village», 
θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεστε 
σε ένα μικρό, αυτόνομο χωριό. Απόμερες 
αυλές γύρω από τα δωμάτια, μονοπάτια για 
να διασχίσετε το χωριό, κεντρική πλατεία 
για τον καφέ και το πρωινό σας, ένα 
σπιτάκι υποδοχής με αυθεντικά έπιπλα και 
παραδοσιακό φούρνο. Σκεφτείτε όλα αυτά 
μαζί με απλόχωρες μεζονέτες  και στιλάτα 
δωμάτια, όλα παραδοσιακά σχεδιασμένα και 
διακοσμημένα.

Hotel “Thalassitra” with its newly built 
extension called “Thalassitra Village” will 
make you feel as if you are staying in a 
little, autonomous village. Secluded yards 
around the rooms, small paths running 
across the tiny village, a central piazza for 
coffee or breakfast and a little reception-
house with a stone oven and original 
furniture. Just think of this pleasant 
atmosphere combined with stylish rooms 
and spacious maisonettes, all traditionally 
designed and decorated.  

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 13 
Kατηγορία / Category: ** 

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV & satellite TV, Kitchen, Fridge, Mini-bar, 
Bathroom, Telephone, Free Wi-Fi / Reception, 
Breakfast area, Room  Service, Parking  / Garden, 
Veranda, Sea view (some), 500m from beach /
Car & Jeep rentals

www.mymilos.gr tip: 
Δοκιμάστε με το πρωινό σας τις ειδικές νοστιμιές 
του σεφ, όπως την ομελέτα «κολοκυθοκάπαρη» 
και την ποικιλία από σπιτικές μαρμελάδες.
Try the very special breakfast delicacies like 
zucchini omelet with capers “kolokythokapari” 
or a variety of homemade jams. 

Αδάμας / Adamas 
www.thalassitra.com, www.sunnymilos.com
thalassitra@yahoo.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23570-1 / 23392
Κιν./ Mob.: (+30) 6944 636264 / 6999 636264  
GNTO License: 1144K10000771601

Best Western Hotel Del Mar

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 10 
Kατηγορία / Category: **
Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, Kitchen, Fridge, Bathroom, Free Wi-Fi 
Reception, Breakfast, Room Service, Parking / 
Veranda, Garden, Sea-view, 40m from beach

Η διάσημη αλυσίδα Best Western Hotels
απόκτησε παρουσία και στη Μήλο με το 
πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο Del 
Mar στο κέντρο των Πολλωνίων.
Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει αρμονικά 
την κυκλαδίτικη παράδοση με σύγχρονα 
στοιχεία. Οι λευκές τσιμεντοκονίες κυρια-
ρχούν. Τα χτιστά κρεβάτια, οι καναπέδες 
και τα μπάνια, οι εσοχές, οι επιφάνειες με
τα γλυπτά σχήματα και τις ρευστές καμπύλες
δίνουν στο χώρο μια φιλόξενη αίσθηση 
διακριτικής πολυτέλειας και χαλαρωτικής 
ατμόσφαιρας διακοπών.

The famous Best Western chain acquired 
its presence on Milos with this newly reno-
vated hotel in the town center of Pollonia. 
Its architecture combines harmonically 
the Cycladic tradition with modern ele-
ments. The white color dominates on the
surfaces which are plastered with attrac-
tive stucco. The stone-built beds, the sofas
and bathrooms, the traditional bays, the 
sculpted surfaces and the flowing curves 
create a welcoming sense of discreet 
luxury and a relaxing holiday atmosphere.

www.mymilos.gr tip: 
Τα χρώματα της μπουκανβίλιας θα σας δώσουν 
μία υπέροχη αίσθηση ευφορίας.
Experience tastes of euphoria with the colors 
of the big bougainvilleas. 

Πολλώνια / Pollonia
www.delmar.gr  |  info@delmar.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870  41440
Κιν./ Mob.: (+30) 6932 436588
GNTO License: 1144K032A0006901
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Ναυσικά / Nausika 
Παραδοσιακός, πολυτελής ξενώνας στην 
Τρυπητή, συνδυάζει την μινιμαλιστική 
διακόσμηση με την κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα.
Το παλιό φουρνόσπιτο με τους πέτρινους 
τοίχους έχει μετατραπεί σε μία πλήρως 
ανεξάρτητη σουίτα. Τα άλλα δωμάτια, με 
πέτρινα πατώματα και φαρδείς λευκούς 
τοίχους, χαρίζουν δροσιά και απόλυτη 
ησυχία. Η πανοραμική θέα από τα υπαίθρια
καθιστικά κόβει την ανάσα. Το πρωινό 
εξαιρετικό.

A traditional, luxury guesthouse in 
Trypiti combining a minimalist decor 
with the Cycladic atmosphere. The old 
outbuilding with the wood-burning oven 
(fournospito) and bare stone walls has 
been converted into a spacious, stylish, 
completely independent suite. The other 
rooms, now junior suites, feature stone 
floors and thick whitewashed walls that 
give a sense of coolness in the summer 
heat. The panoramic view from the out-
door seating areas is breathtaking.
The homemade breakfast will add joy to 
your day. 

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 4 

Παροχές / Facilities:
Α/C, Fridge, Free Wi-Fi / Living Area with TV, 
Breakfast Room / Veranda, Garden,
Roof Terrace, Sea View, 3km from beach.

www.mymilos.gr tip: 
Εδώ δε θα νιώσετε «τουρίστας» αλλά 
φιλοξενούμενος που έρχεται και ξανάρχεται 
κάθε χρονιά στο «σπιτικό» του στη Μήλο.
Here you won’t feel like a tourist but as a guest 
coming back “home” to Milos year after year.

Τρυπητή / Trypiti
www.nausikamilos.com 
info@nausikamilos.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22070
Κιν. / Mob.:  (+30) 6946 954415
Fax: (+30) 22870 22070
GNTO License: 1144Κ050Β0010001

Psaravolada Resort 
Το κυκλαδίτικο πολυεπίπεδο συγκρότημα 
δημιουργήθηκε, με πολλή αγάπη και σεβασμό
στο περιβάλλον, πάνω από την ονειρική 
παραλία της Ψαραβολάδας. Οι νεόκτιστες 
παραδοσιακές κατοικίες αποτελούνται από 
δίκλινα δωμάτια και δίχωρα διαμερίσματα 
με κτιστά κρεβάτια και όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις. Η πελαγίσια θέα που ξανοίγεται 
μπροστά στις βεράντες όλων των δωματίων 
θα σας κλέψει την καρδιά. Στην εξωτερική 
αυλή θα απολαύστε τον πλήρη πρωινό 
μπουφέ με φρέσκα φρούτα και σπιτικές 
μαρμελάδες ατενίζοντας το στραφταλιστό 
Αιγαίο στα πόδια σας.

A Cycladic multi-leveled complex created 
with love and respect for the environment 
over the magnificent beach of Psaravolada. 
The newly built traditional houses consist 
of double rooms and two room apartments 
with stone-built beds and many modern fa-
cilities. The ocean view from the balconies 
of all rooms will take your breath away. In 
the outdoor courtyard you will enjoy a full 
breakfast buffet with fresh fruit and home-
made jams while gazing at the sparkling 
Aegean laid under your feet.

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 12
Kατηγορία / Category: cc c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Kitchen (some), Fridge, Bathroom, 
DVD Player, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Safe, 
Internet Room-Access, Parking / Veranda, Garden, 
Sea View, 600m from Ag. Kyriaki beach.

www.mymilos.gr tip: 
Κατηφορίστε μέχρι την παραλία της Ψαραβολάδας.
Μια αγκαλιά με τυρκουάζ νερά και χρυσαφένια 
αμμουδιά στολισμένη με πανέμορφα βότσαλα.
Walk downhill to Psaravolada beach. You will
find yourself surrounded by turquoise water 
and golden sand adorned with beautiful pebbles.

Ψαραβολάδα, Αγία Κυριακή /
Psaravolada, Agia Kyriaki
www.psaravolada.gr, milos@psaravolada.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 31050
Fax: (+30) 22870 31052
GNTO License: 1144Κ133Κ0804101
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Αλμυρίς / Almyris
Κυκλαδίτικο κτίσμα, μια ανάσα δρόμο 
από το λιμάνι του Αδάμαντα, την παραλία, 
τα καταστήματα και τα παραθαλάσσια 
ταβερνάκια. Ολοκαίνουρια κατάλευκα 
δωμάτια, με διαφορετικές πινελιές χρώματος 
το καθένα να ζεσταίνουν το χώρο και μπάνια 
σε χαρούμενες αποχρώσεις. Βεράντες και 
αυλές ανοίγονται σ’ ένα κομμάτι θάλασσας 
να «γαλανίζει» το μάτι. Απλόχωρη η αυλή με 
πέργκολες, πιθάρια να θυμίζουν τις μέρες 
τις παλιές, λουλούδια και κτιστές, ντυμένες 
με πολύχρωμες μαξιλάρες, γωνιές. 

Cycladic building, a breath away from the
port of Adamas, Papikinou beach, the stores
and the seaside taverns. Brand new snow-
white rooms, each with different colorful 
brushstrokes, provide a warm surrounding.
The bathrooms are painted with vivid colors.
Verandas and yards partly open up to the 
sea where the eye simply relaxes. The 
roomy yard with pergolas and stone-built 
benches with multicolored pillows is beau-
tifully decorated with flowers and earthen-
ware jars which take us back in time. 

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 6
Kατηγορία / Category: cc c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Fridge, Bathroom, Free Wi-Fi, Safe / 
Parking / Veranda, Sea View (limited), 50m from 
sea, 500m from beach

www.mymilos.gr tip: 
Χαρείτε ένα δροσιστικό ουζάκι στην αυλή πριν 
τη βραδινή σας «περατζάδα» στον Αδάμαντα.
Enjoy refreshing ouzo in the yard before your 
evening stroll in Adamas.

Αδάμας / Adamas 
www.almyrismilos.gr
info@almyrismilos.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22010
Κιν. / Mob.: (+30) 6906 262062
GNTO License: 1144Κ113Κ0813100       

Villa Zampeta

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 8
Kατηγορία / Category: cc c c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Kitchen (2 rooms), Fridge, Bathroom, 
Free Wi-Fi, Safe / Reception, Breakfast Room / 
Yard, Sea View (some), 12m from beach

Φιλόξενο κατάλυμα, από τα ελάχιστα του
Αδάμαντα μπροστά στη θάλασσα, μόλις
800μ από το μόλο, κοντά στην οργανωμένη
παραλία Παπικινού. Ευρύχωρα τα πρόσφατα 
ανακαινισμένα δωμάτια. Ατμοσφαιρικά τα 
κρεβάτια, ξύλινα με ουρανό, ρομαντικά με 
πατίνα ή σιδερένια. Ορεκτικός ο πρωινός
μπουφές, συνδυάζει Continental πρόγευμα
με Μηλέικα εδέσματα. Η φιλική 24ωρη 
εξυπηρέτηση, η φροντίδα, τα καλούδια 
που σας περιμένουν καθημερινά στο 
δωμάτιο, θα σας κάνουν να νοιώσετε 
ευπρόσδεκτοι καλεσμένοι.

Very few rooms are so close to the sea in 
Adamas and these are very cozy rooms, 
next to Papikinou beach and only 800m 
away from the port. Spacious and recently 
refurbished, each room has its own 
character. The beds certainly create an 
atmosphere: romantic finished in patina 
or wooden with a canopy. The morning 
buffet includes a combination of Conti-
nental breakfast and Melian treats. The 
smiling, attentive hostess, the 24hour 
service and the tasty surprises waiting 
for you in your room everyday will make 
you feel as welcome guests.

www.mymilos.gr tip: 
Η μπροστινή αυλή σάς καλεί να χαρείτε το 
ηλιοβασίλεμα και τη  ζωντάνια του λιμανιού το 
βραδάκι. Η πίσω αυλίτσα σάς χαρίζει τη γαλήνη.
The front yard invites you to enjoy a lively 
picture of the port at sunset, whereas the back 
yard guarantees your peace and quiet.

Αδάμας / Adamas
www.villazampeta.gr
info@villazampeta.gr    
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23834
Κιν. / Mob.: (+30) 6980 418509
GNTO License: 1144K124K0612500
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www.mymilos.gr tip: 
Γευστικό ταξίδι με θέα στο απέραντο 
γαλάζιο ο παραδοσιακός πρωινός 
μπουφές με χειροποίητες πίτες ολόφρε-
σκες μαρμελάδες και ένα διαφορετικό 
ντόπιο πιάτο - έκπληξη καθημερινά.

Enjoy stunning sea views with 
the premium breakfast buffet 
offering a fine selection of 
homemade pies, fresh jams and 
a surprise local dish every day.

Κόρφος (2,5 χιλ.από τον Αδάμαντα) / Korfos (2.5 km from Adamas)
www.milandsuites.com  |  info@milandsuites.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22873 00403  |  Κιν. / Mob.: (+30) 6947 943468
GNTO License: 117ΖK134Κ0918801

Στην κορφή ενός μικρού λόφου το Miland Suites αγναντεύει τον κόλπο του Αδάμαντα. 
Όλο το συγκρότημα αποπνέει αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας. Η κυκλαδίτικη 
αισθητική κυριαρχεί στους εξωτερικούς χώρους, ενώ στους εσωτερικούς τα λευκά
χρώματα με τους τολμηρούς συνδυασμούς των επίπλων εξισορροπούν το μοντέρνο
με το κλασικό στιλ. Τα υψηλού επιπέδου δωμάτια με τις μεγάλες βεράντες προσφέρουν 
στιγμές χαλάρωσης και θαλπωρής με όλες τις  σύγχρονες ανέσεις. Η πισίνα με τον 
καταρράκτη, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και το υπαίθριο Jacuzzi, ο κήπος με τα
αρωματικά φυτά και ο βιολογικός λαχανόκηπος δημιουργούν  ένα παράδεισο γαλήνης 
και ηρεμίας. Η οικογενειακή και παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία το κάνουν ιδανικό 
ορμητήριο για τις διακοπές σας.

Set at a hilltop, Miland suites feature panoramic views of Adamas bay. The moment 
you step in you sense the comfort and luxury. The Cycladic architecture blends with 
white colour and bold furniture combinations creating a balance of modern style
and timeless aesthetic. Stylish suites boasting large terraces and modern facilities
allow you to relax and feel at home.  The swimming pool area with umbrellas and
sun beds, the soothing waterfall and the outdoor Jacuzzi please the senses.
Gardens of aromatic plants and organic vegetables create a little paradise of calmness. 
The owners and staff offer you the real Greek family hospitality making it a perfect 
posh vacation retreat.

Παροχές / Facilities:

Α/C, Sat TV, Kitchen, Fridge, Mini-bar, Bathroom,
Telephone, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Safe, Lobby 
with TV, Breakfast Room, Parking / Veranda, Garden, 
Sea View (some), 1km from beach / Swimming pool, 
Outdoor Jacuzzi, Children’s swimming pool, Playground.

Aριθμός Σουιτών / No of Suites: 8     Kατηγορία / Category: c c  c c
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Paleochori Studios
Στην πλαγιά ενός μικρού λόφου, χτισμένα 
αμφιθεατρικά σε τρία επίπεδα, τα παραδο-
σιακά κυκλαδίτικα δωμάτια σας καλούν 
να αφεθείτε στη μαγεία του τοπίου και 
τη γαλήνη της εξοχής. Λευκοί  χώροι, 
με παστέλ πινελιές ανοίγονται σε αυλές 
και μονοπάτια. Στο μεγάλο κτήμα που 
περιβάλλει το συγκρότημα στεγάζονται 
δύο BBQ  και χώροι για φαγητό και 
ηλιοθεραπεία. Στα  200 μ.  μαγευτική 
παραλία για μπάνιο ή θαλάσσια σπορ και 
τρία παραδοσιακά ταβερνάκια.

On a hillside, built amphitheatrically in 
three levels, these traditional Cycladic 
rooms invite you to surrender to the 
magical scenery and the tranquility 
of the countryside. White areas with 
pastel brush strokes open to yards and 
pathways. The large estate which sur-
rounds the complex accommodates two 
barbeques and numerous places to eat 
or soak up some sun. Just 200 meters 
from here is a gorgeous beach for swim-
ming or water sports along with three 
traditional taverns.

Aριθμός Δωματίων / No of  rooms: 18
Kατηγορία / Category: cc 

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Free Wi-Fi, equipped Kitchen, 
Fridge, Bathroom, Telephone / Parking / 
Veranda, Garden, BBQ (2), Sea View (some), 
250m from beach

www.mymilos.gr tip: 
Στο καταμεσήμερο ξεκουραστείτε  στη δροσιά 
των ευκάλυπτων συντροφιά με τα πουλάκια και 
τα  τζιτζίκια.
In midday relax and have a siesta with the 
breeze from the eucalyptus. Little birds and 
cicadas will amuse you with their sounds.

Παλιοχώρι/ Paliochori
www.paleochori-milos.gr 
info@paleochori-milos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 31267   
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 584760 
Fax: (+30) 22870 31439
GNTO License: 1144Κ112Κ0710300

Αρχοντούλα / Archondoula Studios 

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 6
Kατηγορία / Category: cc c

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, Kitchen, Fridge, Bathroom, CD player, 
Free Wi-Fi, Safe / Veranda, Sea View, 4km from 
beach .

Σ’ ένα ήσυχο σοκάκι της Πλάκας, αν και 
δύο μόνο λεπτά από την πλατεία και τη 
ζωντάνια του χωριού, σας περιμένουν τα 
δωμάτια και τα Studios της Αρχοντούλας. 
Λιτά διακοσμημένα σε κυκλαδίτικο ύφος, 
έχουν  ξύλινες  οροφές, μαρμάρινα 
δάπεδα και βεράντες που ανοίγονται στη 
θάλασσα. Τα χτιστά κρεβάτια με τα άνετα 
στρώματα, οι αφράτες πετσέτες με τα 
δαντελένια τελειώματα, οι ιδιαίτερες 
διακοσμητικές πινελιές όπου κι αν 
γυρίσει το μάτι, αποπνέουν μια αίσθηση 
κυκλαδίτικης πολυτέλειας.

ARCHONDOULA’s rooms and studio 
apartments are waiting for you in a quiet 
alleyway in Plaka, only two minutes away 
from the square and the liveliness of 
the village. Decorated with a traditional 
artistry touch they feature wooden ceil-
ings, marble floors and terraces facing 
the sea. Stone-built beds with comfort-
able mattresses, plush towels with lace 
trims and unique decorative touches 
everywhere around you, exude a sense of 
Cycladic luxury.

www.mymilos.gr tip: 
Ο κόλπος της Μήλου απ’ άκρη σ’ άκρη στα 
πόδια σας. Απολαύστε τον σε όλη του τη 
μεγαλοπρέπεια το ηλιοβασίλεμα.
The bay of Milos, from one end to the other, 
is right in front of you.  Enjoy it in its entire 
splendor at sunset.

Πλάκα / Plaka
www.archondoula-studios.gr 
contact@archondoula-studios.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23820, 210 9623976
Kin. / Mob.: +30 6976 787298
Fax: (+30)  22870  23820
GNTO License: 1144Κ132Κ0497900
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Santa Maria Luxury Suites
Αντάμωμα του φωτός, των χρωμάτων και 
της θάλασσας, συνάντηση της αρχιτεκτονι-
κής με τη γλυπτική,  συνταίριασμα της 
κομψότητας και της απέριττης πολυτέλειας.  
Οι  δίκλινες, ευρύχωρες  και χρωματισμένες 
σε γήινους τόνους σουίτες του Santa Maria 
συνδυάζουν τις σύγχρονες μινιμαλιστικές 
τάσεις με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική. Ανεξάρτητες η μία από την 
άλλη, διασφαλίζουν τη γαλήνη και την 
απομόνωση που λαχταράτε. Η θέα της 
θάλασσας από τις ιδιωτικές τους βεράντες 
θα σας κόβει την ανάσα κάθε ηλιοβασίλεμα. 

An encounter of light with the colors 
and the sea, a blend of architecture with 
sculpting, the agreement of elegance with 
distinctive luxury.  These spacious suites, 
decorated in natural, warm earthly tones 
achieve a harmonious association of mod-
ern minimalist trends with the traditional 
Cycladic architecture. Independent from 
one another, they ensure the tranquility 
and isolation that you long for. The sea 
view from their private verandas will take 
your breath away, especially at sunset.

Aριθμός Σουιτών / No of suites: 6

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, Kitchen (2), Fridge, Mini-bar, Bathroom, 
Telephone, Free Wi-Fi,  Safe / Reception, Safe, 
Lobby with TV, Internet Room, Breakfast Room, 
Room Service, Parking [Santa Maria Village facili-
ties p.67] / Veranda, Garden, Sea View, 500m from 
beach / Pool, Pool Bar, Hot tub

www.mymilos.gr tip: 
Πανέμορφα τα βοτσαλωτά σε όλα τα μπάνια.
Στις σουίτες aquamarine & topaz επιπλέον απόλαυση το Jacuzzi.

Lovely pebbles decorate all bathrooms. The relaxing
jacuzzi tubs in the suites. Aquamarine & Topaz, a special joy.

Αδάμας / Adamas  
www.santamaria-suites.gr, www.ostraco-milos.gr 
info@santamaria-suites.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 28123, 21949
Κιν./ Mob.: (+30) 6944 223954
GNTO License: 1144K012A0200400
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Ζώντας στις Πλάκες / Vivere a PlakesEiriana Luxury Suites

Αριθμός Διαμερισμάτων / No of apartments: 8
Kατηγορία / Category: cc c c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, equipped Kitchen, Fridge, Mini-bar,
Bathroom, Telephone, Free Wi-Fi , Safe / Reception, 
Safe, Lobby - TV, Internet Room, Room Service,
Parking / Courtyard, BBQ,1.5km from beach

Aριθμός Σουιτών / No of Suites: 5
Kατηγορία / Category: cc c c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Mini Bar, Bathroom, Telephone, MP3 
Player, Free Wi-Fi & Tablet, Safe / Reception,  
Parking / Veranda, Garden, Sea View (some)

Ραφινάτα διαμερίσματα και μία μεζονέτα, 
μια ανάσα δρόμο από τη γραφική χώρα 
του νησιού. Πρόσφατα ανακαινισμένα, 
φιλοξενούν οικογένειες και φίλους στην
απλοχωριά τους. Κτιστά κρεβάτια, στιλάτα
μπάνια, λειτουργική κουζίνα και κομψό
καθιστικό στο εσωτερικό τους, ευρύχωρες
ιδιωτικές βεράντες ανοιχτές στον ορίζοντα,
μπάρμπεκιου και παραδοσιακά στοιχεία 
στην αυλή, όλα συνδυάζουν τη μοντέρνα 
άνεση με το άρωμα αλλοτινών καιρών. 
Το πρωινό, με κλασσικές και τοπικές νοστι-
μιές της αρεσκείας σας, φτάνει φρέσκο 
και ζεστό όποτε και όπου το θελήσετε!

Refined apartments and a maisonette, a 
breath away from the island’s picturesque
capital. Recently renovated, they can ac-
commodate families and friends in their
spacious areas combining modern com-
forts with the scent of times gone by.
Stone-built beds, stylish bathrooms, a 
functional kitchen and an elegant living 
room form the interior. Airy private ter-
races, the courtyard with traditional ele-
ments and a barbecue invite you to enjoy 
the summer time outside. Breakfast, 
with classic and local delicacies, arrives
fresh when and where you desire it!

Ο κομψός ξενώνας, ψηλά στους ανεμο-
μυλους της Τρυπητής, προκαλεί αίσθηση
με τις ευρύχωρες και πολυτελείς
σουίτες του. Διακοσμημένες με γούστο,
συνδυάζουν το λευκό με τα ζωηρά χρώ-
ματα και τη μινιμαλιστική αισθητική, τη 
μοντέρνα πολυτέλεια με την παραδοσιακή 
φιλοξενία. Στην ιδιαίτερη βεράντα σας, 
απολαμβάνετε καθημερινά πλούσιο πρωινό
με τοπικά προϊόντα και ένα παραδοσιακό 
πιάτο, θαυμάζοντας την πανοραμική θέα, 
τη γραφική Πλάκα ή τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους. Αξέχαστο το ηλιοβασίλεμα 
στη σουίτα «Honeymoon».

The elegant guesthouse, high up along 
the windmills of Trypiti, creates quite a 
sensation with its spacious and luxuri-
ous suites. Tastefully decorated, they 
combine white with bright colors and 
minimalist aesthetics, modern luxury
with traditional hospitality. Every morn-
ing on your private veranda you can enjoy
a hearty breakfast including local prod-
ucts and a traditional dish while admiring 
the panoramic views, picturesque Plaka 
or the traditional windmills. The sunset 
from the “Honeymoon” suite is truly 
unforgettable.

www.mymilos.gr tip: 
Ζητήστε από το εικοσιτετράωρο ρουμ σέρβις το 
ποτό σας ή ό,τι άλλο λαχταρήσετε. Η περιποίηση 
και η φιλοξενία θα σας καταπλήξουν!
Make your wish and the 24-hour room service 
will provide your drink or anything else you may 
crave. The care and hospitality will astonish you!.

www.mymilos.gr tip: 
Αναζητείστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το
νησί ή παραγγείλετε πρωινό από την ηλεκτρονική 
τους εφαρμογή.
Search for interesting information and facts 
about the island or order breakfast using 
Eiriana’s mobile application.

Πλάκες / Plakes
www.viveraplakes.gr, info@viveraplakes.gr 
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 23083
Κιν. / Mob.:  (+30) 6956 519114
GNTO License: 1172Κ124Κ1143301

Τρυπητή / Trypiti
www.eiriana.com, info@eiriana.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22730
Κιν. / Mob.: (+30) 6942 880414
GNTO License: 1172K134K1200701
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Tsakanos Accommodation

www.mymilos.gr tip: 
Απολαυστικό το σπιτικό μηλέικο πρωινό με 
προϊόντα από το ιδιόκτητο αγρόκτημα και το 
παντοπωλείο “Tsakanos Hand Made Products”.

Enjoy a delectable homemade breakfast with 
products from their own farm and the boutique 
grocery store “Tsakanos Hand Made Products”.

Αδάμας / Adamas 
www.tsakanos.gr
info@tsakanos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21963
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 77604
Fax: (+30) 22870 21962
GNTO License: 1144Κ112Κ0611700

Επιλέξτε τον πιο ταιριαστό χώρο διαμονής ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις 
και τη διάθεσή σας. Ανακαλύψτε ένα βολικό ορμητήριο στον Αδάμαντα για να 
εξερευνήσετε το νησί ή προτιμήστε την ηρεμία του παραθαλάσσιου εξοχικού. Ζήστε 
όμορφες προσωπικές στιγμές απολαμβάνοντας το πρωινό σας με θέα το πέλαγος 
ή χαρείτε τη νυχτερινή ζωή του λιμανιού. Πανέμορφα studio, σουίτες, αυτόνομες 
κατοικίες, οικογενειακά διαμερίσματα, όλα διακοσμημένα με πολύ μεράκι και ιδιαίτερο
ύφος. Με έντονα χρώματα ή  χαλαρωτικές λευκές και γκρι αποχρώσεις, σε μοντέρνο 
ή παραδοσιακό στιλ με καλλιτεχνικές πινελιές, κυκλαδίτικες βεράντες, πλήρως 
εξοπλισμένες κουζίνες και όμορφα διαρρυθμισμένα καθιστικά, σας προσκαλούν
να γνωρίσετε από κοντά τη χαρακτηριστική φιλοξενία των ανθρώπων τους.

Choose the best suited place for your stay according to your personal preferences 
and mood. Set up a convenient base in Adamas from where you can explore the 
island, or opt for the tranquility of the seaside holiday house.  Experience intimate 
moments while enjoying your breakfast with a view to the Aegean, or discover the 
harbor nightlife. Beautiful studios, suites, detached houses, family apartments, all 
decorated with great care and unique style. With bold colors or soothing shades 
of gray and white, modern or traditional decorative elements and artistic touches, 
Cycladic terraces, fully equipped kitchens and beautifully arranged living areas 
these lodgings invite you to experience up close the characteristic hospitality of 
their people. 

Παροχές / Facilities:

Α/C, TV, equipped Kitchen, Fridge, Bathroom 
(shower or bathtub), Free Wi-Fi, Safe / Delivery 
Veranda, BBQ

Αριθμός Δωματίων / No of rooms: 9
Κατηγορία / Category: cc c

Tsakanos Accommodation
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Αστραίος / Astraeos

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 9
Kατηγορία / Category: cc c

Παροχές / Facilities:
Α/C, sat TV, Fridge, Bathroom, Free Wi-Fi,
Safe / Reception (daytime), Parking / Veranda,
Sea View (some), 150m from beach.

Στη μια μεριά η αμμουδιά της Πάχαινας,  
στην άλλη ο κολπίσκος του Κάπρου. 
Αντίκρυ από τις τρεις σπηλιές του Παπά-
φραγκα, το θαλασσινό τοπίο συμπληρώ-
νουν τα μοναδικά Γλαρονήσια. Σκηνικό
ιδανικό γι’ αυτά τα κατάλευκα φιλόξενα 
δωμάτια που έχουν χτιστεί σε παραδοσιακό
στυλ, με χειροποίητα ξύλινα έπιπλα, μεταλ-
λικά κρεβάτια, ορθοπεδικά στρώματα και 
αστραφτερά «νερένια» μπάνια. Οι πιο
πολλές βεράντες ανοίγονται στο κυκλα-
δίτικο γαλανό της θάλασσας. Εντυπωσι-
ακός ο χώρος υποδοχής με τα βοτσαλωτά 
και τα μαβιά φωτισμένα πετρώματα.

On one hand the beach of Pachena and 
on the other, the cove of Kapros. Oppo-
site the three caves of Papafraga, are the 
unique islets Glaronissia which comple-
ment the seascape. It’s the Ideal scenery 
for these solid white hospitable rooms 
which are built in traditional style with 
handmade wooden furniture, iron beds, 
orthopedic mattresses and sparkling 
“watery” bathrooms. Most verandas open 
to the Cycladic blue sea. The reception 
area is very impressive with its pebble 
decor and lighted mauve gemstones.

www.mymilos.gr tip: 
Ονειρευτείτε ατενίζοντας τη γαλήνη του 
Αστραίου (έναστρου ουρανού) από τη βεράντα 
του δωματίου σας.
Drift off gazing at the serenity of the starry sky 
(Grk. Astraeos) from the terrace of your room.

Πάχαινα / Pachena
www.astraeos-milos.gr 
info@astraeos-milos.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41210
Κιν./ Mob.: (+30) 6947 829318
GNTO License: 1172K113K1046301

Νηρηίδες Studios / Niriides Studios

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 8
Kατηγορία / Category: cc c

Παροχές / Facilities:
Α/C, plasma Sat TV, equipped Kitchen, Fridge, 
Bathroom, Free Wi-Fi, Safe / Parking / Veranda, 
Sea View, 150m from beach

Κυκλαδίτικο συγκρότημα υψηλής 
αισθητικής, μπαλκόνι στο Αιγαίο και τις 
μοναδικές σπηλιές του Παπάφραγκα, 
καταφύγιο ψυχής. Άνετα δωμάτια και 
πανέμορφα studios σε έντονους ή 
ζεστούς χρωματισμούς, εμπνευσμένα 
από τα ονόματα και τις ιδιότητες των 
Νηρηίδων, με νησιώτικους καναπέδες, 
χτιστά κρεβάτια, ψηφιδωτά μπάνια και 
κουζίνα. Οι φιλικοί ιδιοκτήτες τους 
θα σας φιλοξενήσουν με ζεστασιά, θα 
φροντίσουν για την άνεσή σας, θα σας 
κάνουν να νιώσετε σα στο σπίτι σας.

A Cycladic complex of ultimate design, 
a balcony to the Aegean and the unique 
caves of Papafraga; a soul shelter. 
Comfortable quarters and beautiful 
studios in vivid or warm colors, inspired 
by the names and characteristics of the 
mythological Nereids, with island style 
couches, stone-built beds, mosaic baths 
and kitchens. The friendly owners will 
host you with warmth, they’ll make sure 
you are comfortable and most of all 
they’ll make you feel at home.

www.mymilos.gr tip: 
Ξυπνήστε με μια πρωινή βουτιά στην αμμώδη 
παραλία της Πάχαινας ή το δαντελωτό κολπίσκο 
του Κάπρου.
Wake up for an early morning swim at the 
sandy beach of Pachena or the lacy creek of 
Kapros.

Πάχαινα / Pachena 
www.milos-niriides.gr  
info@milos-niriides.gr   
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41352, 210 9625863 
Κιν./ Mob.: (+30) 6973 627453 
Fax: (+30) 22870 41352
GNTO License: 1144Κ123Κ0747501
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Aloni Cave House Aloni Cave House

www.mymilos.gr tip: 
Αράξτε στο αλώνι, το πέτρινο καθιστικό του 
κτήματος, αγναντέψτε τη θάλασσα και θαυμάστε 
τα χρώματα της ροδαυγής ή του ηλιοβασιλέματος.

Lie around at the stone sitting area designed in 
the shape of an old threshing floor (Grk. Aloni) 
and gaze at the sea admiring the sweet colors 
of the dawn or the sunset.

Φυλακωπή / Phylakopi
www.aloni-milos.gr
info@aloni-milos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21627
GNTO License: 1172K92000981201

Ένα παραδοσιακό, υπόσκαφο αγροτόσπιτο, αντίκρυ στη θάλασσα, αναδιαμορφώθηκε 
σε ατμοσφαιρική τουριστική κατοικία. Εξωτερικά, οι απαλές καμπύλες και το 
ιβουάρ χρώμα των κτισμάτων εναρμονίζονται με την εύφορη γη της Φυλακωπής. 
Εσωτερικά, τα δάπεδα και τα μπάνια έγιναν με πατητές τσιμεντοκονίες, το ξύλο 
χρησιμοποιήθηκε με μαεστρία, οι επιχρισμένοι τοίχοι «γδύθηκαν» σε κάποια σημεία 
για να αναδειχτεί η πέτρα.
 
Το σπήλαιο που φιλοξενεί το παλιό κελάρι και ο φεγγίτης του, τα χτιστά κρεβάτια 
και τα καθιστικά, οι λιτές κόγχες στους τοίχους και οι χρωματικές αρμονίες το 
απογειώνουν. Οι τρεις βασικοί χώροι του, απλωμένοι σε διαφορετικά επίπεδα, 
έχουν τη δική τους έξοδο χαρίζοντας ανεξαρτησία στους φιλοξενούμενους.

A traditional rock hewn cottage opposite the sea has practically been transformed 
into an atmospheric vacation shelter. The smooth shaped exterior of the building
colored in ivory tones is in total harmony with the fertile land of Phylakopi. Inside, 
all floors and bathrooms are coated with traditional glazed concrete; the woods 
have been worked with great skill while the wall plaster has at points been 
stripped off to expose the old stones.  
 
The cool cave which used to be wine cellar and its dome-window, the built beds 
and sofas, the elegant niches and the chromatic harmony simply boost the excite-
ment. The three main areas of the house extend on different levels, each with its 
own entrance, providing full independency to all its guests.

Παροχές / Facilities:
Α/C (2), Equipped Kitchen, Fridge, Bathrooms (2), 
Outdoors WC, Free Wi-Fi, Safe / Parking / Garden, BBQ, 
Sea View, 100m from sea, 900m from beach

Σπίτι 8 ατόμων / House, sleeps 8

BEST OF MILOS 2016
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Kapetan Tasos Suites

Aριθμός Σουιτών / No of suites: 11
Kατηγορία / Category: cc c c

Παροχές / Facilities:
Α/C, LCD sat TV, Safe, Kitchen, Fridge, Mini-bar, 
Bathroom, Telephone, Free Wi-Fi / Reception, 
Breakfast, Room Service, Parking /Garden, Sea-
view, 80m from beach / Small swimming pool with 
indoor Jacuzzi, Mini-gym

Ευρύχωρες, ατμοσφαιρικές σουίτες, 
σχεδιασμένες σε μινιμαλιστικό στιλ, με 
απαλές χρωματικές νότες και σεβασμό 
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Θα τις
βρείτε στον γραφικό οικισμό των Πολλω-
νίων, μόλις 80μ. από αμμώδη παραλία, 
και 300μ. από το κέντρο του χωριού, 
έτοιμες να χαρίσουν στη διαμονή σας μια 
ανάσα κομψότητας και εκλεπτυσμένης 
άνεσης. Το ανώτερο επίπεδο παροχών 
αντανακλά μια διαχρονική αντίληψη για 
την ποιότητα προσφέροντάς σας όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις σε έναν καλαίσθητα 
μοντέρνο, αλλά και τόσο κυκλαδίτικο χώρο! 

Spacious, ambient suites, designed in a
minimalistic style, with subtle hints of color
and respect to traditional architecture. 
Located in the picturesque village of Pollonia,
just 80m. from the nearest sandy beach 
and 300m. from the village center, they 
are ready to offer your stay a breath of 
elegance and refined comfort. The high 
level of service and amenities reflects a 
timeless perception of quality, offering 
you all modish comforts in a stylishly 
modern, yet undeniably Cycladic setting!

Πολλώνια / Pollonia 
www.kapetantasos.gr, info@kapetantasos.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41287 
Κιν./ Mob.: (+30) 6982 510617
GNTO License: 1172Κ134Κ1235400

www.mymilos.gr tip: 
Δροσερός πόλος έλξης για όλους η κουκλίστικη 
πισίνα. Ατέλειωτα παιχνίδια και βουτιές για 
τους μικρούς, χαλάρωση και άραγμα για τους 
μεγάλους.
A cooling attraction for everyone is the
charming pool. Endless games and diving for 
the young ones, relaxing for the adults. 

Villa Lord

Σπίτι 6 ατόμων / House, sleeps 6

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, equipped Kitchen, Fridge, Bathroom, 
Free Wi-Fi / Courtyard, By the Sea, BBQ, 10m 
from beach

Το γραφικό κατάλυμα ακουμπάει στον
αφρό των κυμάτων και διατηρεί ανέπαφη
την τοπική αρχιτεκτονική. Η πρωτότυπη 
σαν Γ διάταξή του ακολουθεί την παράδοση.
Έτσι, οι δύο κρεβατοκάμαρες, η κουζίνα
και το μπάνιο επικοινωνούν μόνο μέσω 
της φιλόξενης και δροσερής αυλής. Με 
αιωνόβια φυτά, μια θαλερή μπουκαμβίλια 
για χρώμα, υπερυψωμένα αναπαυτικά 
καθιστικά που αγναντεύουν τη θάλασσα, 
ξαπλώστρες, κούνια, χώρο φαγητού και
μπάρμπεκιου γίνεται το επίκεντρο κάθε
καλοκαιρινής δραστηριότητας. Αλησμόνητες
διακοπές μ’ ένα ταξίδι στο χρόνο.

The picturesque accommodation, almost 
touching the tip of the waves, keeps its 
Cycladic architecture intact. Its original 
L-shaped layout follows tradition, with 
its two bedrooms, kitchen and bathroom 
communicating only through the inviting 
and cool courtyard. Shady corners with 
mature plants, a blooming colorful bou-
gainvillea, comfortable elevated living 
areas overlooking the sea, deck-chairs,
a swing, as well as a dining and barbecue
area, form the perfect setting for a quiet
and relaxing summer. Experience unforget-
table holidays with a journey through time.

www.mymilos.gr tip: 
Μύρια χρώματα και θαλασσινά αρώματα. Το από-
βραδο θα γοητευτείτε καθώς το φεγγάρι ξεπρο-
βάλλει ανάμεσα στην Κίμωλο και την Πολύαιγο!
A myriad colors and aromas of the sea. The 
dusk will enchant you as the moon emerges 
between the islands of Kimolos and Polyaigos!

Πολλώνια / Pollonia
www.villalord-milos.gr
villalord_milos@hotmail.com 
Κιν. / Mob.:  (+30) 6970 509940, 6944 558571
GNTO License: 1172Κ91001179801
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Kostantakis Cave Winery & Residence Kostantakis Cave Winery & Residence

www.mymilos.gr tip: 
Η «Σπηλιά», το μοναδικό οινοποιείο στη Μήλο, 
ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της και σας περιμένει 
να γευτείτε τους οινοθησαυρούς της!

“Spilia”, the only winery in Milos, opens 
its large wooden door and welcomes 
you to try its treasure wines!

Πολλώνια / Pollonia 
www.kostantakis.gr  |  info@kostantakis.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41357 / 41125
Κιν. / Mob.: (+30) 6938 970066 (Studios)
Κιν. / Mob.: (+30) 6936 644481 (Winery)
GNTO License: 1144K123K0022001

Το οινοποιείο Kostantakis βρίσκεται σε ένα μεγάλο κατάφυτο κτήμα κοντά στο κέντρο 
των Πολλωνίων. Επισκεφθείτε το, ξεναγηθείτε από τους φιλόξενους ιδιοκτήτες 
στους αμπελώνες και στην κατάλευκη υπόσκαφη «Σπηλιά» με τα κελάρια της και 
δοκιμάστε οι οινόφιλοι τα νέα τους κρασιά: τα λευκά Spilia ή Selection, το ροζέ 
Spilia και την κεχριμπαρένια ρετσίνα. Παράγονται παραδοσιακά σε ξύλινη πρέσα με 
απόσταγμα αγάπης και σεβασμό στις πατροπαράδοτες τεχνικές. 
Στο κτήμα σας περιμένουν επίσης οκτώ ατμοσφαιρικά μπανγκαλόου σε λευκούς 
και γαλάζιους τόνους που συνδυάζουν με επιτυχία το παραδοσιακό με το σύγχρονο.  
Απλόχωρες βεράντες, λουλουδιασμένα υπαίθρια καθιστικά και φιλόξενα κεράσματα 
με φρούτα και λαχανικά από τη φάρμα τέρπουν ευχάριστα τις αισθήσεις σας.

The Konstantakis winery is in a verdant estate near Pollonia centre. Visit it and the 
hospitable owners will show you around the vineyards and the whitewashed cave 
cellars to try their new production: the white wines Spilia (meaning “Cave”) or Se-
lection, the rose Spilia and also the golden retsina. All wine is produced tradition-
ally in a wooden press with extracts of love and respect to customary techniques.

On the estate you will also find eight bungalows, in white and blue colours, combin-
ing traditional with modern style. The large verandas, the outdoor sitting areas 
surrounded by flowers and the kind treats of fruit and vegetables from the farm 
will be a delight to your senses.

Παροχές / Facilities:

Α/C, TV, Telephone, CD player, Kitchen, Fridge, Bathroom,
Free Wi-Fi / Reception, Breakfast, Parking / Veranda, Garden, 
Sea-view, 300m from beach / Farm, Winery.

Winery visit hours: 17:00 - 21:00 daily during summer

Aριθμός Δωματίων/ No of guestrooms: 8     Kατηγορία / Category: c c  c
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Salt SUITES | ROOMS | LOUNGE

Απόλυτα εναρμονισμένο με το μαγευτικό τοπίο της Πελεκούδας, μπροστά στη θάλασ-
σα και αντίκρυ στο ρομαντικό σκηνικό του ήλιου που βασιλεύει πίσω από το «Καλο-
γεράκι», συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με τις ανέσεις της
τεχνολογίας. H λιτή διακόσμηση και η ανάλαφρη καλοκαιρινή διάθεση χαρακτηρίζουν
το εσωτερικό του. Άνετοι, δροσεροί κατάλευκοι χώροι, αναπαυτικά κρεβάτια, ξύλινα 
πατώματα που σε προκαλούν να περπατήσεις με γυμνό πόδι, χτιστοί νιπτήρες, κλειστές
ντουζιέρες -”σπηλιές”, υπαίθρια τζακούζι στις σουίτες, αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.

«Γέφυρα» μεταξύ των δωματίων και της θάλασσας η βεράντα με τους χτιστούς 
καναπέδες, τις προκλητικά αναπαυτικές ξαπλώστρες και την αιώρα. 

«Μόνοι εσείς και η θάλασσα»... Χαλαρώστε και αφεθείτε στη μαγεία του χώρου και τη ζεστασιά των ανθρώπων.
“Just you and the sea”... Relax and indulge in the magical setting around you and the cordiality of the hosts.

Πειρασμός των αισθήσεων το κάτω από τον ήλιο και τα άστρα τζακούζι, αντίκρυ στο 
πελαγίσιο γαλάζιο. Οι λευκές καμπύλες των τοίχων, τ’ άσπρα πανιά που ανεμίζουν 
στο φύσημα του αγέρα, τα κατάλευκα βότσαλα της αυλής, η απεραντοσύνη του μπλε, 
δημιουργούν μια θεατρική αυλαία που πλαισιώνει τη μαγευτική θέα.

The Salt Lounge: από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα μέχρι το βράδυ,
το Salt σας προσφέρει την εμπειρία μιας κατάστασης ζεν. Απολαύστε το πρωινό, τον
καφέ, το βραδινό ή ένα δροσιστικό κοκτέιλ στο δωμάτιο ή αραχτοί στους αναπαυτικούς
καναπέδες και αφήστε το μάτι σας να πλανηθεί στα χρώματα του ουρανού και του 
πελάγου. Φιλοξενία και ποιότητα σε συνδυασμό με την ποιότητα του Salt.

Πελεκούδα, Πολλώνια / Pelekouda, Pollonia
www.salt-milos.com  |  info@salt-milos.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41110  |  GNTO License: 1172Κ113Κ0748500

Παροχές / Facilities:

Α/C, Ceiling fan, Sat TV, Fridge, Bathroom with jet-spa, Telephone, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Parking Veranda,
Jacuzzi (sea view suites only), Garden, Sea View or Sea side-view, 150m from sandy beach, 10m from sea.

Aριθμός Δωματίων
No of  Rooms: 10

Kατηγορία / Category: cc c c
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Salt SUITES | ROOMS | LOUNGE

www.mymilos.gr tip: 
Απολαυστικό ξεκίνημα της μέρας το πρωινό στο καλάθι.
Γευτείτε το στο δωμάτιο ή στα day-beds αγναντεύοντας το πέλαγος.

Relish the beginning of each day with the breakfast in the basket.
Enjoy it in your room or in the day-beds while overlooking the open sea.

In perfect harmony with the magnificent landscape of Pelekouda, right in front of 
the sea and with a romantic view of the sun setting behind the “Kalogeraki” islet, 
SALT combines the traditional Cycladic style with the comforts of technology. 
The simple decoration with the dominant white color and a light summer mood 
characterize its interior. Large, cool white rooms, comfortable beds, wooden floors 
that tempt you to walk with bare feet, built-in sinks, closed cave-like showers and 
jacuzzis on suite terraces provide a sense of discreet luxury.

The terrace forms a “bridge” between the rooms and the sea, with its stone-built 
sofas, the enticing comfortable deck-chairs and the hammock. A temptation for

the senses, the Jacuzzi, is located on the sea front below the sun or the shimmer-
ing stars. Rounded white walls, white draperies fluttering in the breeze, the white 
pebbled courtyard and the infinite shade of blue everywhere create an almost 
theatrical scene embracing the magnificent view.

The Salt Lounge: from morning until lunchtime and from afternoon until late at 
night, SALT offers you a Zen state experience. Enjoy your breakfast, coffee, dinner 
or a refreshing cocktail in your room or while relaxing on the comfortable lounges 
and let your eyes gaze at the colors of the sky and the ocean. Hospitality and qual-
ity always combined with the excellence of Salt.

Ξυπνάς, ανοίγεις τα μάτια και γεμίζει η ψυχή σου θάλασσα.
Wake up, open your eyes and your soul will be filled with sea.

Παροχές / Facilities:

Α/C, Ceiling fan, Sat TV, Fridge, Bathroom with jet-spa, Telephone, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Parking Veranda,
Jacuzzi (sea view suites only), Garden, Sea View or Sea side-view, 150m from sandy beach, 10m from sea.

BEST OF MILOS 2016
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Μηλέικο / Mileiko
Πλάι στη μαρίνα του Αδάμαντα, ελληνικές 
και μεσογειακές γεύσεις παντρεύονται 
με μυρωδάτα φρέσκα υλικά και δημιουρ-
γούν λαχταριστούς μεζέδες. Ευκαιρία για
ρακούλα ή ουζάκι με θαλασσινές λιχουδιές:
ορεκτικό μαρινάτο γαύρο, ζουμερό μπακα-
λιάρο σκορδαλιά, χταπόδι, γαριδάκι, καλα-
μαράκι, γαλέο, μύδια αχνιστά. Αν προτιμάτε
τα κρεατικά, η κουβεντούλα ανάβει με
κρασί, μπύρα και τον μπεκρή μεζέ της γιαγιάς:
μπουκίτσες αρωματικό κοκκινιστό μοσχα-
ράκι σβησμένο σε ρουμπινί ημίγλυκο. 
Νοστιμιές για χορτοφάγους τα ολόφρεσκα
μανιτάρια με ούζο και η βελούδινη φάβα. 
Τραγανά χειροποίητα chips από μηλέικες 
πατάτες ανοίγουν την όρεξη όλων!

Alongside the marina of Adamas, Greek 
and Mediterranean flavors are combined
with fragrant fresh ingredients creating 
delicious appetizers. Don’t miss the oppo-
rtunity to enjoy a glass of raki or ouzo along
seafood delicacies: marinated anchovy, 
juicy garlic cod, octopus, shrimps, calamari,
dogfish, steamed mussels. If you prefer 
meat dishes, the conversation will heat 
up with wine, beer and grandma’s special 
recipe for bekri meze: bite-sized pieces 
of aromatic veal in tomato sauce, cooked 
with red wine. The fresh mushrooms with
ouzo and the velvety fava are a delicacy 
for vegetarians and not only. Crispy hand-
made fried chips from Melian potatoes 
are the perfect way to start your meal! www.mymilos.gr tip: 

Ψαράκι, κρεατικά και vegetarian μεζεδάκια, με
αγνά ντόπια υλικά. Αγναντέψτε τη ζωή του λιμανιού
κι απολαύστε τα μαζί με όλη την παρέα!
Fish, meat and vegetarian appetizers, created 
with fresh, local produce - enjoy them with your 
company while gazing at the bustling harbor! 

Αδάμας (στο λιμάνι) / Adamas (at the port)
tripadvisor: Mileiko
Κιν. / Mob.: (+30) 6983 091730

Μικρός Απόπλους / Mikros Apoplous 
Μια ατμοσφαιρική «βεράντα» πάνω στη
θάλασσα, λευκά τραπεζάκια με φωτο-
γραφίες της Μήλου και η ευωδιά της 
θαλασσινής αρμύρας να δένει τέλεια με
τα ψαροεδέσματα. Ιδανικός χώρος για να
απολαύσετε τις νοστιμιές που σας περιμέ-
νουν: ντόπια ψάρια, γούνα Πάρου, γαριδο 
- αστακομακαρονάδα ή ψαρόσουπα κατά 
παραγγελία όπως ακριβώς τη θέλετε 
αλλά και κάποια κρεατικά. Δοκιμάστε τη 
σαλάτα Απόπλους (γιαούρτι, πέστροφα 
καπνιστή & κρεμμύδι) - έχει φανατικούς! 
Όσο για το κλείσιμο όλο και κάποιο 
κέρασμα από τα χεράκια της μαμάς θα σας 
γλυκάνει.

An ambient “terrace” by the sea, white 
tables with photos of Milos and the 
fragrance of the sea’s saltiness blending 
perfectly with the seafood dishes.
An ideal place to savour the delicacies 
that await you: local fish, “gouna” (sun-dried
grilled fish), shrimp-or lobster spaghetti, 
fish soup made to order exactly as you 
like it, as well as a variety of meat dishes.
Try the Apoplous specialty salad (yoghurt,
smoked trout and onion) - it has devotees! 
As for rounding out the meal, there is 
always some treat from mum’s hands 
that is sure to sweeten the taste buds.

Αδάμας / Adamas 
facebook, tripadvisor: Μikros Apoplous
mikrosapoplous@gmail.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24207
Κιν. / Mob.: (+30) 6930 761342

www.mymilos.gr tip: 
Ειδυλλιακό σκηνικό για ρομαντικό δείπνο με 
τη θάλασσα να παφλάζει στα πόδια σας και το 
λιμάνι απέναντι να καθρεφτίζεται στα νερά.
An Idyllic setting for a romantic dinner with 
the sea lapping at your feet and the harbor 
across mirrored in the waters

Free Wi-Fi hotspot 

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2016
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Μπάρκο / Barko 
Μια έκπληξη μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα 
η καταπράσινη αυλή με τα αμπέλια και τις 
κολοκύθες. Σπιτικό, καλομαγειρεμένο 
φαγητό με επιλογές από τη μηλέικη κουζίνα
όπως κατσίκι φούρνου, κόκορας, κουνέλι, 
πολλά φρέσκα ψαρικά - καλαμάρι, γαύρος,
σαρδέλα και θαλασσινά, ποικιλία φρέσκων
και βραστών λαχανικών. Το κατάλληλο 
μέρος για να δοκιμάσετε πιταράκια και 
κολοκυθο- ρεβυθο-κεφτέδες με συνταγή 
μιας μαμάς από τη Μήλο.

An absolute surprise, so close to Adamas
port, is the green garden of this tavern 
with its grapevines and pumpkins. The 
food tastes homemade and you will be 
able to try many Melian specialties, such 
as oven baked lamb or rooster, rabbit 
casserole, fresh fish - calamari, anchovy, 
sardines or shellfish- and a great variety 
of fresh or cooked vegetables. The tradi-
tional dishes like pitarakia (cheese pies) 
and deep-fried, zucchini or chickpea balls 
are cooked after the recipes of an elderly 
mammy of Milos.

www.mymilos.gr tip: 
Μην το χάσετε, είναι κοντά στο λιμάνι, στα 
αριστερά του δρόμου προς την Πλάκα!
Make sure you do not miss it! It’s close to the 
port, on the left hand-side of the main road to 
Plaka.

Αδάμας / Adamas
www.barkotavern-milos.com
barkomilos@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22660
Fax: (+30) 22870 22660

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2016

Ναυάγιο / Navagio
Ανάλαφρο, κομψό περιβάλλον και προσω-
πικές δημιουργίες του σεφ μετουσιώνουν
τη μεσογειακή κουζίνα σε πανδαισία. 
Δίπλα στη θάλασσα, απολαύστε φρεσκότατο
ψάρι και τοπικά προϊόντα σε απρόσμενους 
γευστικούς συνδυασμούς: καρπάτσιο
χταποδιού, μπαρμπούνι ταρτάρ, λουκου-
μαδάκια μπακαλιάρου. Η παραδοσιακή
κουζίνα δίνει δυναμικά το παρόν με πολλά
πιάτα: χυλοπίτες με άγριο κατσικάκι, τοπικά
ζυμαρικά με κόκορα, γαρίδες γιουβέτσι ή 
σαγανάκι. Συνοδεύστε τα με ευωδιαστές 
πρωτότυπες σαλάτες. Ποικιλία ελληνικών
κρασιών και δημιουργίες μικρών ζυθοποιών
εμπλουτίζουν τη γαστριμαργική σας εμπειρία.

A relaxed, elegant setting along with the 
chef’s personal creations transform 
Mediterranean cuisine into a unique feast.
Select a place by the sea and enjoy fresh 
fish and local products in unexpected 
flavor combinations: octopus carpaccio, 
fresh mullet tartare, small cod dumplings. 
The traditional cookery is represented 
by numerous dishes: chylopites (Greek 
noodles) with wild goat, local pasta with
rooster, shrimps fried or giouvetsi (baked
with orzo). Accompany them with fragrant 
salads as well as a variety of Greek 
wines and selected microbrew beers.

www.mymilos.gr tip: 
Γύρω από το μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι, με
θέα το λιμάνι, ολόκληρη η παρέα σαλπάρει για
γευστικό ταξίδι κάτω απ’ το φως του φεγγαριού!
The large monastery table is perfect for big 
groups. Take a seat and enjoy a flavorful 
journey under the moonlit night!

Αδάμας / Adamas 
Facebook: Navagio 
mkaramitsos@gmail.com
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 24124
Κιν. / Mob.:  (+30) 6944 203711

Free Wi-Fi hotspot 
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Αλευρόμυλος / Alevromylos
Στην απλόχωρη αυλή με την πέργκολα και 
τα καταπράσινα δένδρα, ανάμεσα σε σας
και την απόλαυση, η όρεξη. Σας περιμένουν
εύγευστα, βασισμένα σε ντόπια υλικά, παρα-
δοσιακά ή ‘’πειραγμένα’’ πιάτα της κυκλαδί-
τικης κουζίνας. Πώς να συγκρατηθείτε; 
Ντελαγκρατσιανό Σύρας, μαραθοπιτάκια, 
μουσακάς φάβας, μελιτζάνες χτιστές με 
αλιάδα, φάβα με κάπαρη και κρίταμο, τηγα-
νιά ούζου με κρέμα ρεβιθιών, χειροποίητες
ταλιατέλες με ξυνομυζήθρα και ντοματίνια, 
σκορδολάζανα… Θα μυηθείτε στη μαγεία 
των κυκλαδίτικων γεύσεων.

In the wide open courtyard with its pergola 
and lush green trees, only one thing lays
between you and pleasure: your appetite.
Delicious, traditional or slightly “tweaked”
Cycladic cuisine dishes, based on local 
produce. How can you possibly hold back?
Ntelagratsiano Siras (eggplant & tomato),
fennel pies, moussaka with fava, eggplants
built up with aliada dip, zucchini fritte, fava
with capers and sea fennel, fried pork with
ouzo and chickpea cream, handmade 
pasta with cheese and cherry tomatoes, 
skordolazana (tagliatelle with garlic sauce 
and tomato)... Acquaint yourselves with 
the magic of Cycladic flavors.

www.mymilos.gr tip: 
Δοκιμάστε νοστιμότατο κρέας, ψημένο σε 
ξυλόφουρνο που διατηρείται ατόφιος από τις 
μέρες του παλιού αλευρόμυλου.  
Try their tasty meat cooked in a wood fire 
oven still preserved from the days of the old 
windmill.

Παρασπόρος, Αδάμας / Parasporos, Adamas  
(1 χμ από τον Αδάμαντα προς Πολλώνια /
1 km from Adamas to Pollonia)
vasilis.alevromilos@gmail.com 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23117
Κιν./ Mob.: (+30) 6945 708513

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2016

Φλοίσβος / Flisvos
Εστιατόριο μπροστά στη θάλασσα με 
οικογενειακή παράδοση, το παλαιότερο 
στο λιμάνι του Αδάμαντα. Φημισμένο 
για τα ψητά σούβλας: ντόπιο κατσίκι, 
κοντοσούβλι και ψαγμένο χοιρινό γύρο. 
Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, πιάτα 
ημέρας, νόστιμα λαδερά. Νοστιμότατος
ο παραδοσιακός μουσακάς και τα μαγει-
ρεμένα κρεατικά: μοσχάρι κοκκινιστό και 
κλέφτικο (χοιρινό, μελιτζάνα και τυριά). 
Δροσερές και πρωτότυπες οι σαλάτες 
με ντόπια λαχανικά. Συνοδέψτε τα με μια 
μεγάλη ποικιλία από ελληνικά κρασιά 
και βαρελίσια μπύρα. Απέσπασε βραβείο 
ευρωπαϊκής κουζίνας το 2004.

Flisvos, the oldest waterfront restaurant 
at the port of Adamas, is famous for its 
grilled meats such as locally bred goat, 
kokoretsi, kontosouvli, pork gyro. It also
offers fresh fish and other seafood, daily
specials and tasty dishes from the Greek 
cuisine. The traditional moussaka and 
the cooked meats like beef stew or 
“kleftiko” (pork, eggplant and cheese) are 
worth a try. Crispy and cool the salads 
with domestic vegetables. A wide variety 
of Greek wines and draft beer is avail-
able to accompany each dish. Flisvos 
won a European cuisine award in 2004.

www.mymilos.gr tip: 
Δροσερή συνοδεία των κρεατικών η σαλάτα 
«Μήλος» με μαρούλι, ντοματίνια, μανούρι, 
κάπαρη, κρίταμο, κρουτόν και σως βινεγκρέτ.
Grilled meat is even better when accompanied 
by the tasty “Milos” salad containing lettuce, 
cherry tomatoes, manouri cheese, capers, sea 
fennel, croutons and vinaigrette dressing.

Αδάμας / Adamas
flisvos.milos@gmail.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22275

Free Wi-Fi hotspot 
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Αντίκρυ στη θάλασσα, η παραδοσιακή μηλέικη 
κουζίνα στις δόξες της! Τι να πρωτοδιαλέξετε σε
αυτό το  οινομαγειρείο… Πιάτα κατσαρόλας, φούρνου
ή τα ζουμεροψημένα κρεατικά στα κάρβουνα;
Γουρουνόπουλο πετιμεζάτο, αγριοκάτσικο στη χόβολη,
αρνί σουρτούκικο, μανούρα με αυγά, σκοτυροκολόκυθα;
Μυστικό της νοστιμιάς οι αυθεντικές συνταγές, τα 
λαχανικά του Μιχέκου, τα χαλακιώτικα τυριά και 
κρέατα παραγωγής τους. Ευφρανθείτε με φρέσκα 
χειροποίητα γλυκάκια για επιδόρπιο.
Στη Χαμοπαραλία η ημέρα αρχίζει για εσάς και τα 
παιδιά σας με απολαυστικούς φυσικούς χυμούς, 
καφέδες και πρωινά μηλέικα τσιμπολογήματα! 
Αράξτε αργοπίνοντας δροσιστικές ελληνικές μπύρες
και ηδύποτα κοκτέιλ… ατενίζοντας τα ήσυχα νερά 
ως το ηλιοβασίλεμα.

Take a seat at the seafront and enjoy traditional 
Melian cuisine in all its glory! What a selection...
Take your pick from dishes cooked in pots, baked, 
or tenderly barbecued. Suckling pig cooked with 
petimezi (must reduction), wild goat cooked on 
embers (hot ashes), lamb sourtoukiko (with herbs 
and feta), manoura (white cheese) with eggs, skoty-
rokolokytha (fried zucchini with cheese). The secret
to its delicious flavors are original recipes with 
vegetables from Michekos’ garden, cheeses and
meat from their own farm at Chalakas. For dessert,
indulge yourselves with freshly-made sweets.  
Hamoparalia, the beach, is the perfect place, 
for you and your kids alike, to start the day with 
freshly-squeezed juices, coffees and Melian 
breakfast snacks! Relax and enjoy a refreshing 
Greek beer or an exquisite cocktail while gazing 
into the peaceful waters until the sunset.

www.mymilos.gr tip: 
Ω! Χαμός στους  τοίχους και τις καρέκλες του 
μαγαζιού με τα λογιώ λογιώ μηνύματα. Ζητήστε 
μαρκαδόρο για να γράψετε και το δικό σας!

Mayhem has ensued as messages are scribbled all 
over the tavern’s walls and chairs; don’t forget to 
ask for a marker and write down your own!

Αδάμας, Παραλία Παπικινού / Adamas, Papikinou Beach
www.ohamos-milos.gr, irenexamos@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21672, Fax: (+30) 22870  21672

Free Wi-Fi hotspot
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Εμπουριός / Embourios
Αξίζει να φτάσετε ως εκεί τόσο για τη 
νοστιμάδα των φαγητών όσο και για τη 
μοναδική θέα της αντίπερα ακτής του 
κόλπου του Αδάμαντα. Στα τραπεζάκια 
που σχεδόν τα «γλύφει» το κύμα, θα 
γευτείτε κατσικάκι λεμονάτο, κόκορα 
κρασάτο, κουνέλι, ομελέτα με πατάτες, 
σαλιγκάρια, γαλέο, καλαμάρι, φρέσκο 
ψάρι και άλλα πολλά. Τα ζαρζαβατικά, 
το κρέας και η φέτα είναι δικής τους 
παραγωγής. Γλυκές λιχουδιές το 
ξακουστό «εμπουριανό», η τούρτα 
κατσαρόλας και το γλυκό κουφέτο.

A truly worth visiting restaurant both 
for the delicious dishes and the stun-
ning view across the shore of the Gulf 
of Adamas. A homey setting with its 
tables merely ”touching” the sea where 
you may try goat with a lemon sauce, 
rooster cooked in red wine sauce, rabbit, 
omelet with potatoes, snails, dogfish, 
squid, fresh fish and much more. The 
vegetables, meat and feta cheese are 
of their own production. The sweet 
delicacies are also tempting: traditional 
“koufeto”, chocolate casserole cake and 
their famous “embouriano”.

www.mymilos.gr tip: 
Πανικός τα μεσημέρια της Κυριακής - και τα 
Σάββατα του Αυγούστου - για το μοναδικό 
κατσικάκι στον ξυλόφουρνο!
Chaos on Sunday afternoon - and on Satur-
days in August - just to eat the exceptional 
goat roasted in the oven with wood!

Εμπουριός / Embourios
(15,5χμ από Αδάμαντα, τα 4χμ χωματόδρομος / 
15.5km from Adamas, final 4km on dirt-road)
koliarakia@hotmail.com
facebok: Empourios
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21389
Κιν./ Mob.: (+30) 6945 161036

Το Πέτρινο / Petrino 
Παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στα λιόφυτα
με μεγάλες αυλές και παρεΐστικη ατμό-
σφαιρα, πλάι στην εκκλησία της Ζεφυρίας 
στον κεντρικό δρόμο για Αγ. Κυριακή και
Παλιοχώρι. Σπιτική, νόστιμη κουζίνα με
λαχανικά δικής τους παραγωγής, ντόπια 
αρνιά και κατσίκια άγριας βοσκής. 
Αγαπημένα πιάτα οι λαχανοντολμάδες,
τα σουτζουκάκια και τα κοκκινιστά σαλι-
γκάρια. Επισκεφτείτε το όχι μόνο για 
φαγητό αλλά και για μεζεδάκια με ρακί 
ή για καφεδάκι και γλυκά από το πρωί. 
Απολαύστε τα χρώματα του δειλινού στα
σαλονάκια του καταπράσινου κήπου με γκαζόν.

A traditional restaurant amongst the 
olive fields of Zefyria with large court-
yards and a friendly atmosphere, next 
to the church of Portiani on the main 
road to Ag. Kyriaki and Paliochori. You 
will be impressed by the homemade, 
delicious cuisine with vegetables of their 
own production, local lambs and wild 
grazing goats. Among the favorite dishes 
are cabbage rolls, soutzoukakia (type 
of meatball) and escargots with tomato 
sauce. Visit it not only for a full meal 
but also to try the Greek raki with small 
“meze” dishes or for coffee and pastries 
from morning onwards. Enjoy the colors 
of the sunset at the lounges on the lawn.

www.mymilos.gr tip: 
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την πολύ 
πρωτότυπη πρασοτηγανιά, το αρνάκι φρικασέ και 
το εύγεστο χειροποίητο λουκάνικο.
Don’t miss out on the very original prasotigania 
(fried pork with leeks), the lamb fricassee and the 
tasty handmade sausage.

Ζεφυρία / Zefyria  
www.petrino-milos.com 
manpetrinos@hotmail.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 31037
Κιν. / Mob.: (+30) 6947 005018

Free Wi-Fi hotspot
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Psaravolada Restaurant Psaravolada Restaurant

www.mymilos.gr tip: 
Η θάλασσα πρωταγωνιστεί στον αιγαιοπελαγίτικο 
ορίζοντα και στα πιάτα. Ψάρια «ημέρας» κατευθείαν 
από τα δίχτυα των ψαράδων του νησιού στο πιάτο σας!

Among the Aegean horizon and your meal, the sea 
has the leading part, with the fish of the “day” leaping 
straight into your plate from the fishermen’s net!

Ψαραβολάδα, Αγία Κυριακή / Psaravolada, Agia Kyriaki
www.psaravolada.gr  |  milos@psaravolada.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 31105
Fax: (+30) 22870 31052

Στον ήσυχο λόφο που αγναντεύει τα καταγάλανα νερά του κόλπου της Αγίας Κυριακής, 
σας περιμένει μια γευστική πανδαισία. Αυτό το εστιατόριο με τη μοναδική θέα, σε μια
λιθόστρωτη αυλή του Κτήματος Ψαραβολάδα, σερβίρει καθημερινά ολόφρεσκα ψάρια.
Το μενού συμπληρώνεται με παραδοσιακά συνοδευτικά και λαχταριστά θαλασσινά όπως
καρπάτσιο χταποδιού και σεβίτσε φρέσκου ψαριού με τσίλι, κόλιανδρο και μοσχολέμονο.
Εναλλακτικά, προτιμήστε πικάνια black angus ή φιλέτο κοτόπουλο σε σως λεμονιού 
και θυμάρι. Συνοδεύστε τα με φίνο κρασί από την πλούσια κάβα με δημοφιλείς ετικέτες 
ολόκληρης της Ελλάδας ή με αρωματική καπνιστή μπύρα. Απολαύστε το γεύμα σας με 
θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το δείπνο σας θα γίνει παραμυθένιο κάτω από το φως του 
ολόγιομου φεγγαριού που ανατέλλει στον θαλασσινό ορίζοντα.

A delicious feast awaits you on a quiet hill overlooking the blue waters of Agia
Kyriaki bay. The restaurant is located in one of the cobbled courtyards of Psaravolada 
Resort where you can taste fresh fish served daily while enjoying the breathtaking
views. The menu is complemented with traditional side dishes and delicious seafood
such as octopus carpaccio and dorado ceviche with chili peppers, coriander and 
lime. Alternatively, you might choose picanha black angus or chicken breast in
lemon-thyme sauce. The excellent olive oil adds flavor to all dishes. Accompany them
with fine wine from the extensive wine cellar with popular labels from around Greece, 
or with your favorite smoked beer. Enjoy your meal overlooking the endless blue.
Your dinner will be magical under the light of the full moon rising above the sea.

Free Wi-Fi hotspot



Eσ
τι

ατ
όρ

ια
 / 

Re
st

au
ra

nt
s

90

BEST OF MILOS 2016

Αρμενάκι / Armenaki 
Παραδοσιακή ψαροταβέρνα με τραπε-
ζάκια δίπλα στην παραλία και θέα στον 
κόλπο των Πολλωνίων και την Κίμωλο.  
Αποκλειστικά για ψάρια και θαλασσινά, 
συνοδευόμενα από απολαυστικές 
σαλάτες με φρέσκα λαχανικά δικής τους 
παραγωγής και εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο.
Σε αρμονικό συνδυασμό με τα διαλεχτά 
«φρούτα» της θάλασσας και ο «οίνος». 
Το Αρμενάκι σας προτείνει μια μεγάλη 
ποικιλία επιλεγμένων Ελληνικών 
κρασιών, με έμφαση στους βιολογικούς 
και τους Κυκλαδίτικους αμπελώνες.

Traditional fish taverna with tables 
across the beach and pleasing vistas 
to the bay of Pollonia and the island of 
Kimolos. Exclusively for fish and seafood 
that can be well combined with a big 
variety of perky green salads made using 
their own locally grown vegetables and 
pure olive oil. 
In a harmonious pairing with the delec-
table “fruits” of the sea comes the wine. 
Armenaki proposes an extensive Greek 
wine list emphasizing the organic and 
Cycladic vineyards.

Πολλώνια / Pollonia
www.armenaki.gr
info@armenaki.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41061

www.mymilos.gr tip: 
Πείτε στον Αντώνη το σύνθημα: «μόνο ψάρι!»
Don’t forget to give Antonis the password: 
“just fish!”

Free Wi-Fi hotspot 

Άμμος / Ammos
Το φιλόξενο ασπρογάλανο εστιατόριο 
στο λιμανάκι των Πολλωνίων φέρνει τη 
θάλασσα στο πιάτο σας. Ο φλοίσβος των 
κυμάτων συνοδεύει τα φρέσκα ψαρικά 
και θαλασσινά. Τα μηλέικα χειροποίητα 
πιταράκια ανοίγουν την όρεξη. Η τραγανή
φωλιά ψητής παρμεζάνας με τα πολύχρωμα
μαρουλάκια και τα ντόπια ντοματίνια 
σαγηνεύει. Ακαταμάχητα τα λιγκουίνι με 
φρέσκο σολομό, το ριζότο με μανιτάρια 
και λάδι τρούφας. Ο σεφ σάς φιλεύει μια 
νέα νότα στη μεσογειακή παράδοση με 
έμπνευση, μεράκι και γούστο. Αφήστε τη 
ζεστή εξυπηρέτηση να σας παρασύρει! 

This inviting blue and white restaurant 
at the port of Pollonia brings the sea to 
your plate. The gentle splashing of the 
waves accompanies the fresh fish and 
seafood. Start your meal with the Melian 
pitarakia (cheese pies), they are hand-
made and delicious. The crispy parmesan 
nest filled with colorful lettuce salad 
and local cherry tomatoes is rich-tasting 
and flavorful. For the main course try the 
pleasing linguine with fresh salmon or 
the risotto with mushrooms and truffle 
oil. With inspiration, passion and fine 
taste, the chef will treat you to a new 
experience in Mediterranean tradition. 
Let their warm hospitality enchant you!

www.mymilos.gr tip: 
Ο Αντρέας και η Αθηνά θα σας μυήσουν στη 
μηλέικη κουζίνα με χιούμορ και χαμόγελο. 
Ακούστε τις προτάσεις τους για τις σπεσιαλιτέ!
Andreas and Athena will introduce you to
Melian cuisine with humor and a warm smile.
Listen to their suggestions on the day’s specials!

Πολλώνια / Pollonia
facebook: Ammos Restaurant, Milos
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 41018
Κιν. / Mob.:  (+30) 6987 671068

Free Wi-Fi hotspot
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Γιαλός / Gialos 
«Χαρούμενη» ταβέρνα με παρεΐστικη ατμό-
σφαιρα και έντονα χρώματα πλάι στο γιαλό.
Νόστιμοι μεζέδες, κουζίνα με «ανήσυχη» 
προσέγγιση, δροσερές σαλάτες και ενημε-
ρωμένη κάβα ελληνικών και ξένων κρα-
σιών. Καθημερινή πρόταση το φρέσκο 
ψάρι. Ιδιαίτερα πιάτα: κιλότο black angus
ταλιάτα με ανθό αλατιού, καρπάτσο ροφού,
ψάρι σε κρούστα αλατιού, ταρτάρ γαρίδας.
Φετινές γεύσεις: ψάρι στο φούρνο με ελιές
και κάπαρη, καλαμάρι γεμιστό με κουσκούς
και θαλασσινά. Για επιδόρπιο σουφλέ 
σοκολάτας, σεμιφρέντο λεμόνι, μιλφέιγ 
με λευκή σοκολάτα.

A “happy” taverna with friendly atmosphere
right next to the sea. Tasty dishes in a 
gourmet approach and cool, crisp salads, 
all accompanied by a comprehensive wine
list. Enjoy a wide selection of fresh fish 
daily or various specialties like tagliatta
black angus rump grilled with fleur de sel,
dusky groper Carpaccio, fish baked in salt
crust, shrimp tartar. This year’s delights: 
fish baked in the oven with olives and
capers, calamari stuffed with couscous
and seafood. For dessert indulge yourself
in chocolate soufflé, lemon semifreddo, 
millefeuille with white chocolate.

www.mymilos.gr tip: 
Αφεθείτε στη γαλήνη του μεσημεριού παρέα με 
το ουζάκι σας, τους θαλασσινούς μεζέδες του 
Γιαλού και το χταπόδι στιφάδο.
Enjoy the midday calmness with a cold ouzo, 
seafood appetizers and octopus made the 
“Gialos” way.

Πολλώνια / Pollonia 
www.gialos-pollonia.gr 
michael_christos@yahoo.gr
axkam79@yahoo.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41208
Κιν./ Mob.: (+30) 6977 746472
Fax.: (+30) 22870 41043

Free Wi-Fi hotspot

Τα τραπεζάκια μπροστά στη θάλασσα, οι 
νόστιμες αυθεντικές τοπικές συνταγές και 
το καλό κρασί θα μετατρέψουν το γεύμα 
σας σε απόλαυση. Διαλέξτε πιταράκια, 
ντοματοκεφτέδες, βραστά λαχανικά για 
σαλάτα, μηλέικα ψάρια, χταπόδι στιφάδο, 
μύδια αχνιστά με φύλλα λεμονιού, ζυμα-
ρικά με θαλασσινά ή μοσχάρι με σάλτσα 
λεμονιού - όλα μαγειρεμένα με φρέσκα, 
κυρίως ντόπια, υλικά και παρθένο ελαιό-
λαδο. Συνοδέψτε τα με κάποιο από τα 
προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά Ελλήνων 
παραγωγών. Προκλητική πρόταση η  
πλούσια σε γεύση σοκολατόπιτα.

Tables facing the sea, delicious authentic 
local recipes and fine wine will make your
meal simply delightful. Choose from 
pitarakia (cheese pies), tomato balls, 
boiled vegetables for salad, fresh fish 
from Milos, octopus stew, steamed 
mussels with lemon leaves, pasta with 
seafood or veal with lemon sauce, all 
cooked with fresh, mostly home-grown, 
ingredients and virgin olive oil. Supple-
ment your meal with any of the carefully 
selected Greek wines. The scrumptious 
chocolate pie is truly irresistible.

www.mymilos.gr tip: 
Αν είστε τυχεροί, γευτείτε την κακαβιά του ψαρά 
έτσι όπως την αγαπούν οι Μηλιοί: με ολόφρεσκα 
ζαρζαβατικά από τον τόπο τους.  
 If you are lucky, try “kakavia” -a fishermen 
soup- as it is favored by the locals: with fresh 
vegetables from their garden! 

Πολλώνια / Pollonia
www.enalion-milos.gr 
info@enalion-milos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41415
Κιν. / Mob.:  (+30) 6945 993696

Ενάλιον / Enalion

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2016
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Ταβέρνα με μεγάλη αυλή και θέα… δύο 
κατευθύνσεων, το Αιγαίο από τη μία και 
τα παραδοσιακά σοκάκια της Τρυπητής 
από την άλλη. Η βασισμένη στα φρέσκα 
ντόπια υλικά κουζίνα της περιλαμβάνει 
μία μεγάλη ποικιλία από μαγειρευτά 
φαγητά και ψητά στα κάρβουνα κρεατικά 
όπως παϊδάκια, κοκορέτσι, κοντοσούβλι. 
Απολαύστε τις χαρακτηριστικές σπεσιαλιτέ:
κατσίκι στάμνας, αρνάκι στη λαδόκολλα, 
χταπόδι με φάβα ή μέλι και παραδοσιακά 
πιάτα του νησιού: χειροποίητα σκορδολά-
ζανα με πελτέ, μελιτζάνα στο πήλινο. 
Συνοδέψτε τα με κρασί παραγωγής τους.

A tavern with a large courtyard and views... 
in two directions, the Aegean Sea on one 
side and the traditional alleys of Trypiti on 
the other. The cuisine is based on fresh lo-
cal ingredients and includes a wide variety 
of Greek casseroles and grilled meats like 
lamb chops, kokoretsi and kontosouvli. You 
will enjoy characteristic specialties like 
goat in the crock pot, lamb in parchment 
paper, octopus with fava or honey and 
some of the most favored traditional dish-
es of the island: handmade garlic lasagna 
with tomato paste or eggplants in a clay 
pot. Accompany them with house wine.

www.mymilos.gr tip: 
Γευτείτε μερικές από τις πιο πρωτότυπες σπιτικές 
πίτες: κεραμιδόπιτα ή πλακόπιτα.  
Try some of the most intriguing pies: “kerami-
dopita” or “plakopita”. 

Τρυπητή / Trypiti
www.weddinginmilos.gr 
glarakia@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480  
Κιν./ Mob.: (+30) 6946372705,
6946686063

Γλαρονήσια / Glaronisia Γλαρονήσια ψητοπωλείο & delivery
Glaronisia grillhouse
Τα Γλαρονήσια αξιοποιώντας την πολύ-
χρονη εμπειρία τους στον κόσμο της 
γεύσης, σας καλούν να απολαύσετε 
και τα ψητά τους. Σουβλάκια και γύρος 
με κλασική ή κυπριακή πίτα ή μέσα σε 
θεσσαλονικιώτικο λαγανάκι, κοτόπουλο 
σχάρας, κοκορέτσι, κοντοσούβλι, παϊδάκια. 
Όλα τα κρεατικά είναι ολόφρεσκα και 
εξαιρετικής ποιότητας. Συνοδέψτε τα με 
δροσιστική σαλάτα και βαρελίσια μπύρα. 
Μπορείτε να τα χαρείτε self-service σε 
τραπεζάκια στο γραφικό σοκάκι ή να τα 
παραγγείλετε για το σπίτι.

Glaronisia, making the most out of their 
long experience in the food sector, invite 
you to enjoy their delicious grilled food. 
Souvlaki and gyro in regular or Cypriot 
pita bread or even in a laganaki (hero 
bread) from Thessaloniki, grilled chicken, 
kokoretsi, kontosouvli and pork ribs. All 
meats are fresh and of excellent quality. 
Pair them with a selection of cool salads 
and a refreshing draft beer. You are wel-
come to enjoy them self-service at the 
sitting area in the picturesque alley or 
order and have them delivered at home.

www.mymilos.gr tip: 
Θέλετε να μάθετε το μυστικό της νοστιμάδας 
του γύρου; Παρασκευάζεται καθημερινά από 
τους ίδιους.
Want to find out what makes the gyro so
delicious? It’s prepared daily by the owners.

Τρυπητή / Trypiti
facebook: Glaronisia Catering
glarakia@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480
Κιν. / Mob.:  (+30) 6984 299060

           Free Wi-Fi hotspot
           Free Wi-Fi hotspot
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Barriello

www.mymilos.gr tip: 
Soul kitchen food: To Barriello σας τιμά μαγειρεύοντας με 
διάθεση πειραματισμού και πάντα από ψυχής. Δεν έχετε παρά να 
το διαπιστώσετε!

Soul kitchen food: Barriello honors you by offering meals in a 
creative mood and always from the heart. You just have to find 
out for yourself!

Τρυπητή / Trypiti
panag.louk@yahoo.gr,  Facebook: Barriello  
Κιν. / Mob.: (+30) 6984 218360

Τραπεζάκια στη γραφική πλατεΐτσα με μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα και στον κόλπο 
της Μήλου, υπόσκαφες πετρόκτιστες αίθουσες με χρώμα παλιάς εποχής και μια 
βεραντούλα - θαλασσινό αγνάντι: το ατμοσφαιρικό αυτό σκηνικό πλαισιώνει αρμονικά 
μια μοναδική γευστική εμπειρία. 
Η ψαγμένη κουζίνα περιλαμβάνει εμπνευσμένες συνταγές από πολλά μέρη της 
Ελλάδας και του κόσμου όπως κουνέλι με μανταρίνι και Vinsanto, σαζλίκ, κατσίκι στις 
κληματόβεργες, κοτόπουλο με φασκόμηλο. Για τους χορτοφάγους κρητικό μπουρέκι 
και κολοκυθοανθοί. Γευστικές εναλλαγές με άποψη, επιλεγμένων αλλά διαλεχτών 
πιάτων, με δικής τους παραγωγής προϊόντα. Έκπληξη το πιάτο ημέρας. Πληθωρική η 
συλλογή από λαχταριστά τυριά και λουκάνικα. Ευρηματικές γεύσεις οι σαλάτες και τα 
γλυκά, πρωτότυπα τα παγωτά. Το κελάρι πίσω από τη μπάρα φιλοξενεί μια επιλεγμένη 
ποικιλία από μπύρες και κρασιά.

Whether sitting at one of the tables in the picturesque village-square with spec-
tacular views of the sunset and the bay of Milos, within the old-fashioned rock 
hewn indoor spaces, or at the terrace overlooking the sea, one thing is certain:
the restaurant’s seductive atmosphere frames a truly unique dining experience. 

The fine cuisine includes recipes from various parts of Greece and the world, like 
tangerine rabbit cooked with Vinsanto, shashlik, goat grilled over vine branches, 
chicken with sage. Cretan patties and zucchini flowers are available for vegetarians.
All dishes are carefully chosen and tasty, primarily made with their own homegrown
products. The daily special is a surprise. The assortment of cheeses and sausages, 
delicious. Salads and desserts are made with creativity and the ice cream is unique. 
The cellar behind the bar hosts an interesting selection of beers and wines.

Barriello

Free Wi-Fi hotspot
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Μεθυσμένη Πολιτεία  / Methismeni Politia 
Ταβέρνα με καταπράσινη αυλή, αγνάντι
στη θάλασσα. Εδώ, η θέα συναγωνίζεται 
τις γεύσεις. «Μεθύστε» με μία γαστρονο-
μική πανδαισία στην οποία τον πρώτο λόγο
έχει το κρέας. Ανάμεσα στα πιάτα ξεχωρί-
ζουν η σούφρα (χοιρινό με σάλτσα γιαού-
ρτι, μαγιονέζα, μουστάρδα), το ντόπιο αρνί
ψημένο για 3 ώρες στον ξυλόφουρνο, ο 
κόκορας με χειροποίητα λαζάνια, το κοτό-
πουλο στη λαδόκολλα, το γουρουνόπουλο
σούβλας και το κοντοσούβλι. Νόστιμα 
ορεκτικά οι κολοκυθοκεφτέδες, η φέτα
με μέλι, η μελιτζάνα κλέφτικη, τα ντολμα-
δάκια και η «μεθυσμένη» σαλάτα. 

A taverna with a wonderful garden over-
looking the sea. The view here competes 
with the tastes. Enjoy mouth-watering 
food mainly based on meat. The special-
ties you must try are “Soufra” (pork in 
yogurt, mayonnaise and mustard sauce), 
local lamb cooked slowly in the wood 
oven, coq au vin with homemade lasagne, 
chicken cooked in baking paper, piglet on 
the spit or “kondosouvli”. Don’ t miss the 
favourite starters like zucchini balls, feta 
cheese with honey, eggplant salad, dol-
mades or the special salad “Methismeni”.

www.mymilos.gr tip: 
Σπεύσετε να κλείσετε τραπέζι στον πέτρινο 
εξώστη - κάστρο με θέα στον κόλπο της Μήλου 
και το ηλιοβασίλεμα.
Hurry and book a table on the castle-like 
balcony to watch the sunset straight ahead 
across the bay of Milos.

Tρυπητή (στο δρόμο για τις Κατακόμβες)
Trypiti (on the road to the Catacombs)
www.methismenipolitia.gr 
gerasimosevripidis@gmail.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23100
Κιν. / Mob.: (+30) 6984 606269
Fax: (+30) 22870 23238

Free Wi-Fi hotspot

Free Wi-Fi hotspot 

Αρχοντούλα / Archontoula
Το άλλοτε παραδοσιακό καφενείο 
της Πλάκας, εστιατόριο στις μέρες 
μας, σας καλεί να διαλέξετε από τα 
ντόπια πιάτα ξιδάτο χταπόδι, σαρδέλες 
φούρνου,  μπριάμ, μουσακά, γεμιστά,   
κουνέλι στιφάδο, κόκορα κρασάτο, 
χοιρινό τηγανιά, παντρεμένο μπιφτέκι, 
μηλέικα τυριά  και, κατσίκι με πατάτες 
και αγκινάρες. Η ευρωπαϊκή κουζίνα 
περιλαμβάνει ψητά λαχανικά, μανιτάρια 
γεμιστά, γαριδομακαρονάδα, ψαρονέφρι  
με μέλι ή κάρυ, γαρίδες αλά κρεμ. 
Πληθώρα κρασιών και βαρελίσια μπύρα 
σε παγωμένο ποτήρι.

The historical coffee place of Plaka, 
now a restaurant, invites you to taste 
so many traditional dishes like octopus 
salad, oven baked sardines, ratatouille, 
mousaka, stuffed peppers and toma-
toes, rabbit casserole with baby onions, 
rooster in red wine sauce, local cheeses 
and in rare occasions the famous lamb 
baked with potatoes and artichokes.  The 
European cuisine includes grilled veg-
etables, stuffed mushrooms, spaghetti 
with prawns, prawns ala crème and 
porterhouse steak with honey or carry 
sauce.  Great variety of wines and draft 
beer served in ice-cold glasses. 

www.mymilos.gr tip: 
Η βέβαιη γευστική έκπληξη, τα γλυκά του 
Γιάννη: δημιουργήματα με αστείρευτη φαντασία. 
The mouthwatering surprise will be the 
sweets, which are made by Yiannis using 
endless imagination and will be offered to you 
at the end!

Πλάκα / Πλάκα  
arxogian@otenet.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21384 
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Ένα μπακάλικο - ταβέρνα παλαιάς κοπής
σε μια παλιά ξεχασμένη γειτονιά, αναβιώνει
την εποχή των παππούδων. Η ατμόσφαιρα 
της δεκαετίας του ‘50 ζωντανεύει από τη 
διακόσμηση εποχής και τις λαδόκολλες 
στα τραπέζια ως την παρεΐστικη διάθεση 
στην αυλή με τους λουλουδιασμένους 
τενεκέδες. Θα δοκιμάσετε αυθεντικές 
παραδοσιακές συνταγές, ρέγκα ή χταποδάκι
στα κάρβουνα, τηγανιά της γιαγιάς, λουκά-
νικα, αυγά με παστουρμά και πικάντικα 
μεζεδάκια παρέα με ρακί, ούζο ή κρασί 
χύμα. Γλυκές γεύσεις το παραδοσιακό 
υποβρύχιο, ο χαλβάς, η καρπουζόπιτα. 
Αγαπημένο στέκι και για καφέ ή πρωινό.

This longtime grocery store now revives 
our grandparents’ era as a tavern in a 
traditional old-fashioned neighborhood. 
The 50’s atmosphere comes to life with 
everything from period decoration and 
parchment paper on the tables to flow-
ery tin pots in the welcoming courtyard.
You will taste authentic traditional reci-
pes such as grilled herring or octopus, 
grandma’s fried pork, sausage varieties, 
pastrami with eggs and spicy appetiz-
ers accompanied by raki, ouzo or house 
wine. The sweet treats include vanilla 
submarine, halvah or the watermelon pie 
“karpouzopita”. A favorite hangout place 
for coffee and breakfast as well.

www.mymilos.gr tip: 
Περάστε για ένα ταξιδάκι στα παλιά, διαλέξτε 
υλικά απ’ το ράφι και ζητείστε από τον Γαλάνη να 
δημιουργήσει για χάρη σας!  
Take a trip down memory lane, choose your 
ingredients from the shelf and ask Galanis to 
create a dish just for you! 

Τριοβάσαλος / Triovassalos 
facebook: Μπακάλικον “Γαλάνης”
bakalikon.galanis@yahoo.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 28163
Κιν. / Mob.: (+30) 6972 717589

Μπακάλικον Γαλάνης / Bakalikon Galanis

Free Wi-Fi hotspot 

Achivadolimni Restaurant & 
Sunset Pool-Bar
Με μοναδική θέα στο λιμάνι, τα χωριά 
και την κοντινή λίμνη με τις αχιβάδες η 
ταβέρνα και το μπαρ της «Αχιβαδόλιμνης» 
περιστοιχίζουν την πισίνα που δεσπόζει 
πάνω από την ομώνυμη παραλία. 
Ξεκινήστε με παραδοσιακή Ελληνική 
κουζίνα και συνεχίστε με τον καφέ ή το 
ποτό σας παρέα με μουσική σε ρυθμούς 
reggae, latin και rock.

With unique views to the port, the
villages and the nearby lake with shells, 
the restaurant and the bar of “Achiva-
dolimni” surround the swimming pool 
overlooking the beach by the same 
name. Start with traditional Greek
cuisine and then carry on with coffees 
and drinks while enjoying reggae, latin 
and rock rhythms.

www.mymilos.gr tip: 
Ιδανικός χώρος για να πάρετε το ποτό σας η 
πισίνα! Μοναδικές στιγμές ευφορίας ατενίζοντας
την Αχιβαδόλιμνη και τον κόλπο του Αδάμαντα.
The ideal setting to enjoy a drink by the pool! 
Experience unique moments of bliss as you
gaze at the bay of Adamas and Achivadolimni.

Αχιβαδόλιμνη / Achivadolimni
www.miloscamping.gr 
info@miloscamping.gr
Tηλ./ Τel.: (+30) 22870 31410-11
Fax: (+30) 22870 31412

Free Wi-Fi hotspot
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Σημείο συνάντησης στην παραλία του Παλιοχωριού, με πολύ κέφι από το πρωί
μέχρι το ηλιοβασίλεμα και χορευτική μουσική. Θα απολαύσετε φρέσκους αναζωο-
γονητικούς χυμούς με θέα τα καταγάλανα νερά.

A favorite meeting point at the sandy beach of Paliochori, with lots of fun from 
early morning till sunset. You will enjoy fresh, invigorating drinks and snacks, and 
enchanting views of the clear turquoise waters.

BEST OF MILOS 2016

Παλιοχώρι / Paliochori  
www.artemismilos.gr, artemismilos@gmail.com 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 31222, Κιν./ Mob.: (+30) 6948 516665
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Αδάμας/ Adamas
Tηλ./ Τel.: (+30) 22870 23151 
 

Egoist
Αγναντεύοντας τη θάλασσα και τα αραγμένα σκάφη,  απολαύσετε το πρωινό 
σας, καλοφτιαγμένους καφέδες, φρέσκους χυμούς, εύγεστα γλυκά και παγωτά 
ή διαλέξτε κάποιο από τα κρύα πιάτα ή τις σαλάτες. Για τις βραδινές ώρες 
προτείνεται μια ποικιλία από κοκτέιλ.

Watching the sea and the anchored sailing boats you may treat yourself to 
tasteful coffees and fresh juices accompanying your breakfast or brunch along 
with delicious sweets, ice-creams, appetizing salads and cold snacks. In the 
evening look for one of the invigorating, freshly made cocktails.

www.mymilos.gr tip: 
Υποκύψτε στο γευστικό πειρασμό βάφλες με παγωτό. 
Say YES to the mouthwatering temptation of a waffle with ice-cream!

Free Wi-Fi hotspot 

Αδάμας/ Adamas  
Kιν./Mob.: (+30) 6946 980198 

 

Πλώρη / Plori
Music-bar στην είσοδο του λιμανιού με τους φανατικούς να λικνίζονται με χορευτικά 
χιτάκια αλλά και hip-hop, punk, soul και pop-rock κομμάτια. Πολύ κέφι στο μπαλκόνι 
ενώ ο εσωτερικός χώρος γεμίζει συνήθως τις μικρές ώρες. Χορέψτε όλη νύχτα με 
φόντο το φωτισμένο λιμάνι.

An all time party music-bar at the entry of the port where the crowd sways to 
dance hits, hip-hop, punk, soul and pop-rock. A lot of fun is taking place in the 
balcony while the interior bar gets crowded at late hours. Dance the night away 
with impressive views of the moonlit marina.

BEST OF MILOS 2016
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Στο λόφο του Αδάμαντα, με υπέροχη θέα 
στο λιμάνι, ένας στιλάτος χώρος που 
συνδυάζει το παραδοσιακό ύφος με τη 
μινιμαλιστική αισθητική. Εστιάζοντας 
στην ποιότητα, ικανοποιεί όλα τα γούστα: 
άνετες βεράντες για να πιείτε ένα 
απολαυστικό καφέ, να δοκιμάσετε ένα 
διαφορετικό κοκτέιλ ή να αγναντέψετε
τα σκάφη παρέα με ένα ποτό premium.
Aκόμη, στον πρώτο όροφο, ένας 
εκθεσιακός χώρος για τους φιλότεχνους 
και υπέροχο μπαλκόνι για ρομαντζάδα. 
Τις βραδινές ώρες προσθέστε στο mix
της «Άκρης» μουσική από guest DJs 
που εγγυώνται πραγματικό ξεφάντωμα! 

On the hill of Adamas, opposite the main 
dock and offering a panorama of the port, 
a trendy bar that dynamically combines 
the traditional with modern minimalistic 
aesthetics. Focusing on quality, AKRI 
satisfies even the most demanding visi-
tors. Spacious verandas where you can 
take pleasure in a tasty coffee, an imagi-
native cocktail or even a premium drink 
gazing the yachts. A gallery for art lovers 
and a beautiful balcony for romanticizing 
on the first floor. At night add to AKRI’s 
mix the boogie-worthy beats from guest 
DJs and you can be sure for a perfect 
night out!

www.mymilos.gr tip: 
Μη φύγετε νωρίς. Το εσωτερικό μπαρ ξεκινάει 
με after hour πάρτι.
Don’t leave early; the interior bar will gradu-
ally turn to an afterhours party place.

Αδάμας / Adamas
akrimilos@gmail.com
Tηλ. / Τel.: (+30) 22870 22604
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 423605

Free Wi-Fi hotspot

Kαφέ Μικρό / Café Mikro
Ένα μπαλκόνι με μπάρα, σαν κατάστρωμα 
ιπτάμενου πλοίου, ο κόλπος του 
Αδάμαντα να απλώνεται κάτωθέ σου 
όσο φτάνει το μάτι, στο εσωτερικό 
τοίχοι ντυμένοι με ξύλο και παλιά 
βινύλια, ψαγμένη μουσική, διαρκώς 
ενημερωμένη σε ποτά και μπύρες κάβα 
και ένα τηλεσκόπιο  για να φέρνεις κοντά 
σου το φεγγάρι, το Δία, τον Κρόνο ή τα 
αραγμένα καράβια. Το ηλιοβασίλεμα, 
απλά, ονειρικό… Ο τέλειος χώρος για να 
αργοπιείς τον καφέ, το χυμό  ή το ποτό 
σου από το απόγευμα και έπειτα.  

A balcony with an outdoors bar like
a flying ship’s deck, the bay of Adamas 
right in front of you, an interior bar deco-
rated with wood and old vinyl records, 
music even for the most demanding, a 
constantly updated list of wines and 
beers and a telescope that brings closer 
the moon, the stars or the anchored 
boats. The sunset simply magical… The 
“Small Coffee Shop” is the best place to 
slowly sip your coffee, juice or drink
from early evening onwards.

www.mymilos.gr tip: 
Ρώτα τον Παύλο για ό,τι θέλεις να μάθεις για το 
νησί, είναι πάντα έτοιμος να δώσει πληροφορίες 
και οδηγίες.
Ask Pavlos anything you want to know about 
the island.  He is there to give the most reliable 
information and perfect directions.

Αδάμας/ Adamas
(Ακολουθείστε τη σκαλίτσα βορειοδυτικά 
του μόλου ακριβώς πάνω από τα ιαματικά 
λουτρά / Follow the staircase to the NW of 
the main dock right above the bathhouse)

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2016
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Στέκι για άραγμα, από το πρωί μέχρι αργά
το βράδυ, στο κέντρο της Πλάκας. Ξεκινή-
στε τη μέρα σας με ένα γευστικό πρωινό 
στην καταπράσινη αυλή: μπαγκέτες, σπι-
τική τυρένια, φρέσκοι χυμοί και μυρωδάτος
καφές. Επιστρέψτε το δειλινό για απεριτίφ,
ουζάκια, ρακούλα και ντόπια κρασάκια 
παρέα με σολομό, ελιές, αλλαντικά ή 
τυριά και το δημοφιλές φαλάφελ.
Το βράδυ, δοκιμάστε αγαπημένα δροσερά 
κοκτέιλ σε χορταστικά ποτήρια και μεγάλη
ποικιλία από παγωμένες μπύρες. Ιούλιο 
και Αύγουστο, μη χάσετε τις βραδιές 
ζωντανής μουσικής με αξιόλογα σχήματα 
από την Ελλάδα και την Ευρώπη.  

A place to hang out, from early in the 
morning until late at night, at the center 
of Plaka. Start your day with a delicious 
breakfast in its lush green courtyard: 
baguettes, homemade tirenia (cheese 
pie), freshly squeezed juices and fragrant 
coffee. Come back at sunset for aperitifs, 
ouzo, raki and local wines accompanied 
by salmon, olives, cold meats or cheeses, 
as well as the popular falafel. In the 
evening, try refreshing cocktails served 
in hearty glasses and a large selection of 
ice-cold beers. In July and August don’t 
miss the live music nights with popular 
bands from around Greece and Europe.

www.mymilos.gr tip: 
Απίθανα τα σπέσιαλ κοκτέιλ «Frozen Rakom-
elo» και «KriKrito» με απόσταγμα σταφυλιού 
και βασιλικό. Θα τα λατρέψετε!
The special cocktails “Frozen Rakomelo” 
and “Krikrito” made from grape spirit and 
basil are amazing! You’ll love them! 

Πλάκα / Plaka  
facebook: krikri milos 
vagelismathioudakis@yahoo.gr
Κιν./ Mob.: (+30) 6972 740626

Free Wi-Fi hotspot

Isola coffee & more
Ένα roof garden café, νέο στην νυχτερινή,
και όχι μόνο, ζωή της Μήλου. Σε νησιώτικο
ύφος, με το λευκό να κυριαρχεί στο χώρο,
χαμηλό φωτισμό και χαλαρωτική ατμό-
σφαιρα. Οι πόρτες ανοίγουν το απογευμα-
τάκι με chil-out μουσικές. Πιάστε θέση
με την παρέα σας στους χτιστούς κανα-
πέδες, στα τραπεζάκια με τις καρέκλες 
σκηνοθέτη ή στην μπάρα και απολαύστε 
αναζωογονητικούς χυμούς, ευφάνταστα 
κοκτέιλ ή καφέδες που θα σας τονώσουν
αγναντεύοντας ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα.  

A roof garden café with panoramic sea 
view, new kid in Milos’ day and night out-
ing places. True island atmosphere, with 
white color a protagonist, low lights and 
a really relaxing environment. The doors 
open early evening with chill-out music. 
You and your friends can take a seat 
on the built in sofas, at tables with the 
island style chairs or even at the bar and 
enjoy revitalizing juices, fancy cocktails 
or their iced coffees that will ease the 
pain of summer while watching amazing 
sunsets over the gulf of Milos.

www.mymilos.gr tip: 
Κουβεντιάστε με τους φίλους, παρακολουθήστε 
τον ουράνιο δρόμο του φεγγαριού, δοκιμάστε τη 
δελεαστική πρόταση του barman, ένα δροσερό 
Raspberry Mojito…
Chat with your friends, watch the way the moon 
follows in the sky and try the barman’s sugges-
tion: a Raspberry Mojito…

Τρυπητή / Trypiti 
info@isolacafe.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480  
Κιν./ Mob.: (+30) 6946372705, 6946686063

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2016



Αγγελική / Aggeliki
Το δροσερό «σπίτι» του παγωτού στον Αδάμαντα. 
Κομψός και απέριττος χώρος, απόλυτα ταιρια-
στός με τη φρεσκάδα και τους χρωματισμούς
των προϊόντων του. Τα τραπεζάκια και οι κανα-
πέδες, απέναντι από τη μαρίνα, είναι το κατάλ-
ληλο μέρος για να απολαύσετε εκλεπτυσμένες 
γεύσεις ολόφρεσκων χειροποίητων παγωτών, 
πεντανόστιμες βάφλες, σπιτικά γλυκύσματα.  
Λαχταριστό το μιλφέιγ με τραγανά φύλλα, 
κρέμα πατισερί, φρέσκες φράουλες και ζεστή 
σοκολάτα γάλακτος. Ακαταμάχητο το φοντί με 
σοκολάτα που λιώνει αργά ενώ εσείς βυθίζετε 
μπαλίτσες παγωτού, φρέσκα φρούτα και cook-
ies. Επίσης προσφέρονται προσεγμένα πρωινά 
continental, καφέδες και ποτά όλες τις ώρες.

A shiny, classy “home of ice cream” decorated 
in pastel shades harmoniously matching with 
the freshness and the colors of its products. 
The yard across the marina with tables and 
comfortable couches is the ultimate place 
to enjoy refined flavors of fresh homemade 
ice cream, delicious waffles and homemade 
desserts. The mille-feuille, made with crunchy 
pastry dough, fresh strawberries, warm milk 
chocolate and custard cream, is purely delec-
table! The chocolate fondue melts gradually 
and is simply irresistible as you dip single 
scoops of ice-cream, fresh fruit and cookies 
in it. Coffee and drinks are served at all times. 
Their Continental breakfast is a good way to 
start the day right.

www.mymilos.gr tip: 
Βολτάρετε μ’ ένα χωνάκι στο χέρι ή ζητείστε 
τη συσκευασία για το σπίτι. Θα μάθετε και πώς 
ερωτεύεσαι μ’ ένα παγωτό...

Take a walk with an ice cream cone in your 
hand or ask for the special wrap to take it 
home. You might find out how to fall in love 
with an ice cream.

Αδάμας / Adamas
facebook: Aggeliki homemade ice cream & sweets
aggelikigelato@gmail.com  
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23059
Κιν./ Mob.: (+30) 6942 475162 Free Wi-Fi hotspot
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sΚιβωτός των Γεύσεων / Kivotos 
The arc of flavors

Tsakanos Hand Made Products
selected with Care

Όλη η φύση της Μήλου συμμετέχει, 
θαρρείς, για να φτιαχτεί τούτη η γευστική 
πανδαισία. Γλυκά; κουφέτο, μαστιχόκρεμα, 
σαραγλάκια, γιαουρτόγλυκο, ρυζόγαλο, 
γλυκά κουταλιού.  Αλμυρές πίτες; πιταράκια,
λαδένια, στριφτόπιτες. Χειροποίητα 
ζυμαρικά; μάτσης, λαζάνια, χυλοπίτες. 
Τουρσιά;  χταπόδι, γαύρος στο αμπελό-
φυλλο, λιφονάκι, βρούβες, κρίταμο και
λιαστή ντομάτα.  Μέλι; θυμαρίσιο, μαγιάτικο,
ρεικόμελο, βασιλικός πολτός. Ακόμη: 
βότανα, σαπούνια, κεριά. Ιδανικές οι 
καταπράσινες αυλές για γαλήνιο πρωινό, 
λιχουδιές ή καφεδάκι.

You could easily think that all of Milos 
nature takes part in creating this deli-
cious feast. Desserts? “Koufeto” with 
homemade honey, mastic cream, sarag-
lakia,  a yoghurty sweet,  rice puddings, 
jams. Salty pies? “Pitarakia” and “ladenia” 
from Milos and others with phyllo dough. 
Homemade pasta? Matsis, lazagne, 
noodles. Pickled products? Octopus, 
anchovy in grape leaves, sun dried toma-
toes, Melian herbs and veggies. Honey? 
Erica, “mayiatiko” from the flowers of 
May, royal jelly. Also: herbs, soaps and 
candles. Take a seat at the shady garden
to have breakfast in peace, try specialties
or simply enjoy a coffee!

Ανακαλύψτε πρωτότυπα εδέσματα στο 
παντοπωλείο-κόσμημα του Αδάμαντα. Για 
μεσογειακό πρωινό ή κολατσιό νοστιμευ-
τείτε με τις λαχταριστές χειροποίητες λιχου-
διές σε πακέτο: δροσερές φρουτοσαλάτες,
γνήσια πιταράκια και λαδένια, κάθε λογής
κεφτεδάκια. Επίσης θα βρείτε τα προϊόντα 
της επωνυμίας Τσακανός, που παράγονται 
με τοπικές πρώτες ύλες σε ιδιόκτητο αγρό-
κτημα και με γνήσιες μηλέικες συνταγές: 
τον περίφημο λιαστό πελτέ ντομάτας, λα-
ζάνια, κάππαρη, αλλά και γλυκά κουταλιού,
κουφέτο, ασυνήθιστες μαρμελάδες 
πεπόνι και μελιντζανάκι, λικέρ λιμοντσέλο 
και αρμπαρόριζα. Χάρμα οφθαλμών οι 
συσκευασίες, κατάλληλες για ταξίδι.

Discover original delicacies in this boutique
grocery store. For a Mediterranean 
breakfast or a snack, treat yourself to 
tasty handmade delicacies available 
for takeout: fresh fruit salads, original 
pitarakia, ladenia pie and all sorts of 
meatballs. You will also find Tsakanos 
branded products, produced with local in-
gredients in a privately-owned farm with 
authentic Melian recipes: their famous 
sun-dried tomato paste, noodles, capers, 
spices, spoon-sweets like the traditional 
“koufeto”, unusual jams such as melon 
and baby eggplant, limoncello and ginger 
liqueurs. Their packaging is a feast for 
the eyes and suitable for traveling. www.mymilos.gr tip: 

Μη χάσετε το γαλακτομπούρεκο, τη 
σοκολατόπιτα με σπιτικό παγωτό και το 
μοναδικό λικέρ από Μηλέικους σκίνους.
Don’t miss:  galaktoboureko, chocolate pie 
with homemade ice cream and a unique 
liqueur made of Melian lentisk.

www.mymilos.gr tip: 
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα ευωδιαστά 
μηλέικα φλαουνάκια με τοπικά χορταρικά και 
την εξαίσια γλυκιά καρπουζόπιτα.
Do not forget to try the fragrant Melian flaou-
nakia made with local greens and “karpouzo-
pita” the exquisite sweet watermelon pie.

Πολλώνια / Pollonia
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41121  
Κιν./ Mob.: (+30) 6936 954060 

Αδάμας / Adamas
tsakanos@otenet.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21962
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Άρμη & Γλάρος / Armi & Glaros  
Με το παραδοσιακό ξύλινο τρεχαντήρι 
«Άρμη» ταξιδεύετε στις νότιες ακτές, που 
είναι προφυλαγμένες από τα μελτέμια, 
και απολαμβάνετε μια υπέροχη πρωινή ή 
απογευματινή βόλτα. Δροσιστείτε με μια 
βουτιά στο θαυμαστό έργο της φύσης, το 
Κλέφτικο, κολυμπήστε στην εντυπωσιακή, 
προσβάσιμη μόνο με σκάφος, παραλία 
του Γέρακα. Εναλλακτικά, ναυλώστε 
τον «Γλάρο»: ο καπετάνιος του θα σας 
βοηθήσει να διαλέξετε ξεχωριστές 
ακρογιαλιές για να τις επισκεφτείτε με 
την παρέα σας.  Ζήστε ανέμελες στιγμές 
και χαρείτε τις ξακουστές ομορφιές του 
νησιού πάντα σε πολύ προσιτές τιμές. 

With “Armi”, a traditional wooden 
“trechandiri” (fishing boat), you will 
enjoy a wonderful morning or afternoon 
trip to the southern beaches that are 
sheltered from the wind. Cool off with 
a dip in Kleftiko, a magnificent creation 
of nature, and swim in the impressive 
beach of Gerakas that is only accessible 
by boat. Alternatively, you can charter 
“Glaros”: its captain will help you pick 
unique beaches to visit along with your 
company. Experience carefree moments 
and enjoy the island’s famous beaches, 
always at affordable prices.

www.mymilos.gr tip: 
Επιλέξτε την  Άρμη ή τον Γλάρο και για τον γάμο 
σας. Θα κρατήσετε παντοτινά όμορφες και μονα-
δικές αναμνήσεις από αυτή την ξεχωριστή μέρα!
Choose Armi or Glaros for your wedding.
You will cherish forever the wonderful, unique 
memories of this special day.

Αγ. Κυριακή / Agia Kyriaki
www.milos-armi-sea-excursions.com 
milosarmi@gmail.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6976 773344, 6947 151740
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Ο Γύρος της Μήλου / Around Milos Cruise
Ολόκληρη η ακτογραμμή της Μήλου και
επίσκεψη στην Κίμωλο σε μία μέρα!
Σαλπάρετε με το  παραδοσιακο καραβόσκαρο
«Καπετάν Γιάγκος» και περιηγηθείτε οικο-
νομικά τις ομορφιές του νησιού. Απόκρη-
μνα βράχια και δυσπρόσιτα σημεία, όπως
η υποβλητική σπηλιά της Συκιάς, το φημι-
σμένο Κλέφτικο, το εξώκοσμο Σαρακήνικο,
τα πολύχρωμα πετρώματα στο Βάνι, σάς 
συγκλονίζουν ιδωμένα από απόσταση 
αναπνοής. Παραλία; Τσιγκράδο ή Κάλαμος,
Φυροπόταμος ή Πλάτιενα, ο έμπειρος 
καπετάν Σταύρος σας οδηγεί σε απάνεμες 
ακρογιαλιές για το μπανάκι σας. Επιπλέον 
σας προτείνει και τα ενοικιαζόμενα δωμ-
άτια του, με θαλασσινή θέα, στα Πολλώνια. 

Take a trip around the coastline of Milos 
and visit Kimolos in a single day! Set sail
with “Captain Yangos”, a traditional schoo-
ner, and inexpensively tour the island’s 
wonders. The steep cliffs and inacces-
sible locations, such as the impressive 
caves of Sykia, the famous Kleftiko, the 
otherworldly Sarakiniko and the colorful 
rock formations of Vani, will leave you 
breathless when seen up close. The ex-
perienced Captain Stavros will lead you 
to beaches protected from the wind for 
refreshing dips along the trip: Tsigrado, 
Kalamos, Fyropotamos or Platiena. 
For your stay he recommends his own 
rooms-to-let at Pollonia which have 
beautiful sea views. www.mymilos.gr tip: 

Θαυμάστε από κοντά τις ηφαιστειακές βραχονησίδες
Γλαρονήσια. Αγγίξτε τις πολυγωνικές κολώνες
λάβας και δείτε τα γλαροπούλια να ζευγαρώνουν! 
Marvel up close at Glaronisia, the rare volcanic 
rocky islets. Touch the polygonal columnar lava 
pillars and get to watch the seagulls mate!

Αδάμας / Adamas 
facebook: Captain Yangos
Trip Advisor: Captain Yiangos Trip 
info@captain-stavros.com
Κιν. / Mob.:  (+30) 6944 375799
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Κίρκη / Kirki * MILOS YACHTING
Η «Κίρκη» είναι για λίγους… Για σας και 
τους αγαπημένους σας. Με αποκλειστική 
ναύλωση, χωρίς πολυκοσμία, εξερευνήστε 
τους πιο μαγικούς προορισμούς της Μήλου
και των γύρω νησιών. Μπορείτε να κανο-
νίσετε με τον καπετάνιο να σας οδηγήσει 
στις αγαπημένες του ακτές της Πολυαίγου 
και της Κιμώλου ή να σχεδιάσετε μαζί 
του την κρουαζιέρα σας στις Κυκλάδες. 
Μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.
Θα δείτε τους απίστευτους σχηματισμούς 
των βράχων, θ’ αράξετε σ’ απόκρυφα 
ακρογιάλια, θα βουτήξετε στο απόλυτο 
μπλε. Θα ζήσετε το καλοκαίρι… 

““Kirki” is for the few… Just you and your 
close friends. In an exclusive charter 
onboard this sailboat, far from the crowd 
and noise, you may pick the most magical
destinations on the coast of Milos and the
surrounding islands. Arrange for the 
captain to take you to his favorite shores 
of Polyegos and Kimolos islands, or, 
together, plan your cruise around the 
Cyclades. Unique and unforgettable 
experience. You will admire incredible 
rock formations, anchor in picturesque 
coves, swim in secluded coasts; you will 
dive into the ultimate blue.
LIVE YOUR SUMMER!!

www.mymilos.gr tip: 
Ανοίξτε πανιά σε άγνωστες ιστορίες των νησιών 
μας με καπετάνιο τον Πέτρο Παπαγεωργίου.
Take a “journey” to the unheard stories of our 
islands, with her skipper, Peter Papageorgiou.

Αδάμας/ Adamas
www.milos-yachting.gr 
petroppg@otenet.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22079
Κιν./Mob: (+30) 6944 659914
Fax: (+30) 22870 23723

Drougas Tours
Κατακτήστε τη θαλασσινή μαγεία με τα 
καμαρωτά ιστιοπλοϊκά Angela (14,5 μ) και 
Galis (15,5 μ). Καταδυθείτε στο πειρατικό 
Κλέφτικο και ανακαλύψτε υποβρύχια 
μυστικά στις σπηλιές του. Τα δυσπρόσιτα 
ακρογιάλια Αγκάθια, Καλογριές και Αμμου-
δαράκι, όλα μια δροσερή κρυστάλλινη 
αγκαλιά. Προτιμάτε τον περίπλου της Μήλου;
Χάρμα οφθαλμών η θέα, και μοναδικές 
οι βουτιές στα ξακουστά Γλαρονήσια, στο 
Φυρλίγκο, στο Γέρακα. Συναρπαστικές
οι στιγμές που αρμενίζετε με πανιά σαν
πραγματικοί θαλασσοπόροι. Για να χαρείτε
απάτητους όρμους, έξοχη ιδέα η αποκλει-
στική ναύλωση.

Conquer the magic of the sea with two 
dashing sailboats, Angela (14.5m) and Galis
(15.5m). Dive into Kleftiko, the old pirates’ 
lair, and discover the underwater secrets 
of its caves. The inaccessible beaches of
Agkathia, Kalogries and Ammoudaraki are 
a cool crystalline embrace for the weary 
traveler. Perhaps you prefer the circum-
navigation of Milos? Admire stunning views 
and experience the magnificence of diving 
into the deep blue waters of the famous 
Glaronisia, Fyrligko and Gerakas. Feel the 
excitement as you sail through the sea like 
a true navigator of the ocean. Exclusive 
chartering is the best choice if you wish to 
enjoy beautiful, pristine coves.

www.mymilos.gr tip: 
Την ημέρα της πολύγλωσσης ξενάγησης όχι μόνο 
γνωρίζετε τις ομορφιές του νησιού αλλά και τον 
ιστορικό και γεωλογικό πλούτο του.
Make sure you choose the multilingual tour and 
enjoy your journey as you familiarize yourself 
with the historical and geological wealth of Milos!

Αδάμας / Adamas 
www.drougastours.gr, drougastours@gmail.com 
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 22388
Κιν. / Mob.:  (+30) 6944 653007
GNTO License: 0206E61000201100
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Polco Sailing Cruises
Αρμενίστε με τα σκάφη Πολικός, Νίκη Λ.
και Τζίνα Λ. σε θαλασσινούς δρόμους.
Θα πλεύσετε με λιγοστούς συνταξιδιώτες 
- μέχρι 10 άτομα - τις δαντελένιες ακτές
των νησιών μας. Επιλέγοντας τον περίπλου
της δυτικής ακτής από τον Αδάμαντα μέχρι
τον Προβατά, θα κολυμπήσετε στις Καλό-
γριες, στο σπήλαιο της Συκιάς, στο μοναδικο
Κλέφτικο και τον Γέρακα. Εναλλακτικά, 
περιγηθείτε στη μαγευτική Πολύαιγο 
με τα σμαραγδένια νερά και τη γραφική 
Γούπα της Κιμώλου. Χαρείτε τις θαλάσσιες
δραστηριότητες, νοστιμευτείτε με σπιτικό 
φαγητό πάνω στο σκάφος, ζήστε μια 
πραγματική ιστιοπλοϊκή εμπειρία. 

Set sails with the yachts Polikos, Niki L.
and Gina L. and live an unforgettable 
experience at sea. In small groups - of 
maximum 10 people - you will have the 
opportunity of exploring the lacy shores 
of our captivating islands. Choose to 
circumnavigate the west coast of Milos, 
from Adamas to Provatas and swim in 
Kalogries, the cave of Sykia, the amazing 
Kleftiko, and Gerakas. Alternatively, tour 
the enchanting island of Polyaigos with 
its emerald waters and the picturesque 
Goupa in Kimolos. Enjoy water activities, 
savor delicious homemade food served 
on board, and experience a true sailing 
experience.

www.mymilos.gr tip: 
Έξοχη ιδέα η αποκλειστική ναύλωση. 
Συμβουλευτείτε τους και σχεδιάστε μαζί μια
οικονομική κρουαζιέρα όπως την ονειρευτήκατε!
Consider chartering a yacht exclusively.
Consult with the captain and together plan an
inexpensive cruise as you have always dreamed of!

Αδάμας & Προβατάς / Adamas & Provatas
www.polco-sailing.com
polco.sailingcruise@gmail.com
facebook: Polco Sailing Cruises in Milos
Κιν. / Mob.: (+30) 6936 092728

Περσέας / Perseas
Το ξύλινο καλοτάξιδο καΐκι κι ο καπετάν 
Αντρέας, ένας Μηλιός που έχει «φάει 
τη θάλασσα με το κουτάλι» θα σας 
ταξιδέψουν στα τυρκουάζ μαγευτικά νερά 
της Πολυαίγου. Το ταξίδι απολαυστικά 
αργό, σύρριζα στα απόκρημνα βράχια 
και τις θαλασσοσπηλιές. Όλος ο χρόνος 
δικός σας για να θαυμάσετε την ομορφιά 
ενός τοπίου που κόβει την ανάσα. Μέρος 
της θαλασσινής περιπέτειας οι βουτιές 
από το σκάφος και το κολύμπι σε σπηλιές 
και αμμώδεις παραλίες. Αξέχαστη 
εμπειρία το μπάρμπεκιου με τον τρόπο 
των ψαράδων πλάι στη θάλασσα και 
μεθυστικό το μηλέικο κρασί. 

This wooden boat along with Captain 
Andreas, a native Melian who knows 
the sea inside out, will take you on an 
unforgettable journey to the magical 
turquoise waters of Polyegos. The trip 
goes at an enjoyable leisurely pace, 
almost touching steep rocks and sea 
caves. You have plenty of time to admire 
the beauty of a breathtaking landscape. 
Part of the sea adventure is diving from 
the boat and swimming towards coves 
and sandy beaches.  Lunch is by itself a 
unique experience: barbeque by the sea 
the traditional fishermen’ way.

www.mymilos.gr tip: 
Θα είστε το πολύ 11 επιβάτες. Γίνετε μια παρέα, 
συμφωνήστε και προτείνετε ένα πρόγραμμα, 
όπως σας ταιριάζει!
You’ll be no more than 11 passengers on board. 
Take this opportunity to customize your own 
trip as a group.

Πολλώνια / Pollonia
www.andreas-rooms.gr
post@andreas-rooms.gr  
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41262
Κιν./ Mob.: (+30) 6972 535958, 6949 415198
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Thalassitra Boat Tours
Ένα παραδοσιακό τρεχαντήρι, η Θαλασσίτρα,
και μια πειρατική σκούνα, η Λελούδω, 
σαλπάρουν ξεδιπλώνοντας στον άνεμο τα 
τραπεζοειδή πανιά τους. Επιβιβαστείτε κι 
αρμενίστε γύρω από τη Μήλο, επισκεφθείτε
το ξακουστό Κλέφτικο, την παραδεισένια 
Πολύαιγο με τα καταγάλανα νερά, ή ναυλώ-
στε τα και τριγυρίστε στις Κυκλάδες. 
Νοιώστε την απόλυτη ελευθερία της 
θάλασσας. Ρίξτε άγκυρα σε απάνεμους 
κολπίσκους. Ταξιδέψτε και στον κόσμο 
των γεύσεων! Ο καπετάνιος σάς ετοιμάζει 
εν πλω, δέκα αυθεντικά, νησιώτικα 
εδέσματα μέσα σε σιφνέικα πήλινα.

Thalassitra, a traditional “trehantiri” 
wooden boat, and Leloudo, a pirate 
schooner, catch the wind and head off 
as they unfold their trapezoidal sails. 
Go aboard and sail around Milos, visit 
the famous Kleftiko and the heavenly 
Polyaigos with its crystal clear waters, 
or charter them and tour the Cyclades to 
your heart’s desire. Feel the true free-
dom of the sea and drop anchor within 
sheltered, untouched bays. You will 
also enjoy a journey through a world of 
flavors! The Captain prepares on board 
ten authentic island dishes cooked inside 
traditional clay pots from Sifnos.

www.mymilos.gr tip: 
Θα ζήσετε την εμπειρία του «παλιού» ταξιδιού 
την ώρα που τα περήφανα σκαριά ανοίγουν 
πλήρη ιστιοφορία.
Experience the travel of bygone ages as the 
proud vessels make way in full sail.

Αδάμας / Adamas
www.thalassitra.com, www.sunnymilos.com
thalassitra@yahoo.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23570-1 / 23392 / 23422
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 636264 (Greek speakers)
Κιν. / Mob.: (+30) 6999 636264 (Greek speakers)
Κιν. / Mob.: (+30) 6947 276590 (English speakers)
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Alternative Milos
Kayaking - Hiking - Snorkeling  
Οι κρυμμένοι θησαυροί της Μήλου 
αποκαλύπτονται με εναλλακτικό τρόπο! 
Αναζητήστε τους σε θαλασσοσπηλιές με 
καγιάκ, συναντήστε τους ως πεζοπόροι 
στις δαντελωτές ακτές ή κάνοντας μια 
υποβρύχια βόλτα με μάσκα. Επιλεγμένες 
με εμπειρία οι καθημερινές εκδρομές, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και 
τη σύνθεση της ομάδας, έχουν σκοπό 
την εξερεύνηση, την άσκηση και τη 
διασκέδαση. Αξιοποιήστε την ασφάλεια, 
το χαμόγελο και τη φιλοξενία που μόνο 
ένας Μηλιός μπορεί να σας προσφέρει, σε 
μια διαδρομή που θα μείνει αξέχαστη! 

The hidden treasures of Milos are re-
vealed in an alternative way! Seek them 
out as you paddle a kayak into sea caves, 
discover them as you hike along the is-
land’s lacy coastlines or while snorkeling 
on an underwater exploration.
The daily trips have been expertly planned,
depending on weather conditions and the 
composition of each group, with the goal 
of exploring, exercising and having fun.
Take advantage of the safety, friendliness
and hospitality that only a Melian can
offer you, and experience an unforgettable
excursion!

www.mymilos.gr tip: 
Απαραίτητο το διάλειμμα όχι μόνο για 
ξεκούραση αλλά και για να πάρετε δυνάμεις με 
παραδοσιακούς μεζέδες και ντόπια φρούτα.
A break is necessary not only to relax but to 
regain some strength by eating traditional 
appetizers and local fruits.

Αδάμας / Adamas
www.milosalternative.com
alternativemilos@gmail.com 
Κιν. / Mob.: (+30) 6999 202131, 6944 202131

Thalassitra Travel Agency
Γνωρίστε τους κι αγαπήστε μαζί τους τη 
Μήλο! Αφεθείτε στην ξενοιασιά μιας
ιστιοπλοϊκής εκδρομής, νιώστε τη δύναμη
του ανέμου στα πανιά σας. Πάρτε ένα
καγιάκ και τριγυρίστε το νησί. Διασχίστε 
το με ηλεκτρικά ποδήλατα, νοικιάστε 
αυτοκίνητο ή  περπατήστε και ανακαλύ-
ψτε τη φυσική ομορφιά του. Καταδυθείτε 
στη μαγεία του υποβρύχιου κόσμου ή 
μάθετε να ψαρεύετε με δίχτυα και καθετή.
Βρείτε το κατάλυμα που σας ταιριάζει. 
Ακουμπήστε πάνω τους για τη διοργά-
νωση του γάμου σας. Όποιες κι αν είναι 
οι επιθυμίες σας,  έχουν την ιδανική 
πρόταση για σας.

Get to know them and let them show you 
the true Milos! Indulge in the carefree 
experience of a sailing excursion and feel 
the power of the wind in your sails. Choose 
a kayak and explore the island on your own.
Go for a ride on a bicycle, rent a car, or simply
walk and discover Milos natural beauty. 
Dive into the magic of the underwater 
world or learn the secrets of fishing. 
Discover the accommodation that best 
suits your needs. Trust them to perfectly 
organize your wedding. No matter what 
your desires may be, they have the ideal 
suggestion for you.

www.mymilos.gr tip: 
Αποθέωση του ρομαντισμού η γαμήλια πομπή 
με ιστιοφόρα!  Ένα με τη νύφη κι τ’ άλλο με τον 
γαμπρό πλέουν προς την ευτυχία…
Imagine a romantic wedding on sailboats: one 
boat carrying the bride and the other the groom, 
sailing on towards happiness...

Αδάμας / Adamas
www.thalassitra-travel-acency.gr
info@thalassitra-travel-agency.gr
happyride@gmx.net
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23421-22
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 636264, 6947 276590
GNTO License: 1172E60000094801
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Miloterranean Geo Experience Miloterranean Geo Experience

www.mymilos.gr tip: 
Αναζητείστε τους χάρτες στο πωλητήριο του Μεταλλευτικού 
Μουσείου, στα καταστήματα ή τα περίπτερα του νησιού και 
ξεκινήστε την εξερεύνηση!

Look for the maps in the mining museum’s gift 
shop or in the local kiosks and bookshops and 
begin your exploration!

Ένας τρόπος για να ανακαλύψετε τη Μήλο και την Κίμωλο, να γνωρίσετε τη γεωλογική
τους ιστορία και να θαυμάσετε την πολυδιάστατη ομορφιά τους. Ειδικευμένοι 
επιστήμονες, μέσα από  λεπτομερώς χαρτογραφημένες διαδρομές και επιμελημένα 
κείμενα, σας ξεναγούν και σας αποκαλύπτουν παγωμένες στο χρόνο στιγμές της 
δημιουργίας του νησιού, την πλούσια μεταλλευτική ιστορία και το ιδιαίτερο φυσικό 
περιβάλλον, φέρνοντάς σας σε επαφή με μια «κρυφή» ως  τώρα Μήλο.

Μπορείτε να διαλέξετε από τις εξής διαδρομές: 1. Παλιό μεταλλείο μαγγανίου στο Βάνι,
2. Ηφαίστειο-κρατήρας Φυριπλάκας, 3. Προϊστορικό ορυχείο οψιδιανού στο Δεμενα-
γάκι & Θειωρυχεία στο Παλιόρεμα, 4. Ορυχεία μπεντονίτη Αγγεριάς & ΒΑ ακτές,
5. Περιήγηση στην Κίμωλο, 6. Σαρακήνικο, γεωλογικές ιδιομορφίες των βόρειων 
ακτών, 7. Προϊστορικό ορυχείο οψιδιανού στα Νύχια & αρχαία πόλη Κλήματος. 

A great way to discover Milos and Kimolos, get to know their geological history 
and admire their multifaceted beauty. Maps with detailed routes complemented by 
concise text written by specialized scientists and engineers,  guide you and reveal 
unique, frozen in time, moments of the island’s creation, its rich mining history and 
special natural environment, ultimately bringing you in touch with a “hidden” Milos. 

You may choose among the following routes: 1. Old manganese mine at Vani,
2. Volcano-Fyriplaka crater, 3. Prehistoric obsidian quarry at Demenagaki & old 
Sulfur Mines in Paliorema, 4. Bentonite quarries in Aggeria & NE coastline,
5. Kimolos sight-seeing tour, 6. Sarakiniko, geological particularities of the Northern
coast, 7. Prehistoric obsidian quarry at Nychia & the ancient town of Klima.

www.miloterranean.gr
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Milos Day Tours
Θέλετε να εξερευνήσετε τη Μήλο;
Η Milos Day Tours οργανώνει περιηγήσεις 
στη θάλασσα και τη στεριά, με σκάφος ή με
αυτοκίνητο. Εσείς που αγαπάτε τις ξεναγή-
σεις με λεωφορείο, διαλέξτε θέμα και 
προορισμό: «Μήλος Day Tour», «Αρχαία 
Μήλος», «Μήλος - μοναδικές παραλίες», 
ή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα «Γεωλογική 
Εκδρομή» με μπάνιο - έκπληξη στα απρό-
σμενα ζεστά νερά καταμεσής της δροσερής
θάλασσας. Οι πιο εναλλακτικοί, προτιμή-
στε τις περιπατητικές ή ποδηλατικές εκδρο-
μές στα παραδοσιακά μονοπάτια και τα 
«Miloterranean Geo Walks».
Όποια εξόρμηση κι αν επιλέξετε, σας 
περιμένουν να τα πείτε από κοντά! 
 
Are you looking to explore Milos?
Milos Day Tours organizes tours at sea 
or land, by boat or car. Those of you who 
prefer bus tours can pick a theme and 
destination: “Milos Day Tour”, “Ancient 
Milos”, “Unique Milos Beaches “, or, the 
particularly interesting “Geo Tour” with a 
surprise swim at the unexpectedly warm 
waters amidst the cool sea. If you prefer 
something more alternative, you can 
choose the walking or cycling tours fol-
lowing traditional paths, or the “Miloter-
ranean Geo Walks”. No matter which tour 
you choose, Milos Day Tours is always 
available to give you their expert advice!

www.mymilos.gr tip: 
Περιπλανηθείτε στο νησί και αποθανατίστε 
αγαπημένα στιγμιότυπα από τη φωτογενή 
Μήλο με οδηγό σας ένα έμπειρο φωτογράφο.
Ramble round the island and capture magni-
ficent moments and scenes of this photogenic 
island, guided by an experienced photographer!

Αδάμας & Πολλώνια / Adamas & Pollonia 
www.athenatravel.gr
info@athenatravel.gr  
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21627
GNTO License: 1144Ε61000000401

Go Dive Milos by Halkeas Diving

Ο εκπαιδευτής Αντώνης Χαλκέας μοιρά-
ζεται μαζί σας την πολύχρονη εμπειρία 
του στη διδασκαλία και τις καταδύσεις, 
ώστε να έχετε μια συναρπαστική και 
ασφαλή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο 
κόσμο. Τα μαθήματα κατάδυσης απευθύ-
νονται σε κάθε επίπεδο και ηλικία, παρέ-
χοντας πιστοποίηση από κορυφαίους 
παγκοσμίως οργανισμούς. Επιβιβαστείτε 
στο ταχύπλοο σκάφος, βουτήξτε και 
θαυμάστε τα πιο ενδιαφέροντα υποβρύχια 
σημεία κοντά στον Αδάμαντα: την πλούσια 
υδρόβια ζωή στα προστατευμένα από τους
καιρούς Πατρικιά, τα λιβάδια με σπόγγους 
και τα μεγάλα ψάρια στο Ριβάρι ή τα 
εντυπωσιακά βαθιά νερά στις Αρκούδες.

Trainer Antonis Halkeas shares his many 
years of experience in teaching and diving,
guiding you to an exciting and safe acqu-
aintance with the underwater world. 
Diving courses are available for all levels 
and ages, providing certification by lead-
ing global organizations. Go aboard the 
RIB speedboat, dive and admire the most 
interesting underwater spots around 
Adamas: the rich aquatic life in the 
protected from the elements Patrikia, 
the meadows with colorful sponges and 
the large fish in Rivari, or the impressive 
deep waters of Arkoudes.

www.mymilos.gr tip: 
Μαγική η αίσθηση να παρατηρείς τη θαλάσσια 
μικροζωή που λάμπει στο σκοτάδι. Ζήστε τη 
νυχτερινή κατάδυση με πανσέληνο!
What a magical feeling to observe marine 
micro-life shining in the darkness. Experience 
night diving under a full moon!

Αδάμας / Adamas
www.godivemilos.gr, www.diving.gr
diving@diving.gr  
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 27311
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Chef for a Day Chef for a Day

www.mymilos.gr tip: 
Νόστιμο πιάτο σημαίνει εκλεκτές πρώτες ύλες. Προτού 
μαγειρέψουμε, μαζεύουμε όλοι μαζί παρέα τα βιολογικά 
λαχανικά από τον κήπο!

A delicious dish equals fine produce. Before cooking we all visit 
the restaurant’s garden and gather fresh, organic vegetables!

Αδάμας & Πολλώνια / Adamas & Pollonia  
www.athenatravel.gr
info@athenatravel.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21627
GNTO License: 1144Ε61000000401

Ψυχή ενός τόπου είναι η μαγειρική του τέχνη και ο βραβευμένος σεφ Βασίλης Παπικινός 
θα σας μυήσει στα μυστικά της. Με το χορταστικό μάθημά του θα παρασυρθείτε σε μια
γευστική περιπλάνηση ετοιμάζοντας ένα πλήρες μενού, με ασυνήθιστες μηλέικες 
και κυκλαδίτικες συνταγές, στην κουζίνα του εστιατορίου Αλευρόμυλος. Μάθετε
πώς παρασκευάζονται οι λαχταριστές πλακόπιτες με τυρί, οι τροφαντές μελιτζάνες
γεμιστές με κρέμα ρεβυθιών, η απρόσμενη φάβα με μελάνι σουπιάς, το μοσχοβολιστό
αρνί γάστρας στον ξυλόφουρνο και πολλά άλλα εδέσματα. Για επιδόρπιο, γλυκαθείτε 
με τις τραγανές φλογέρες και το παραδοσιακό κουφέτο, φτιαγμένα με το μεράκι σας.
Αδράξτε την ευκαιρία να γίνετε σεφ για μία ημέρα και να απολαύσετε τις δημιουργίες 
σας σε ένα λουκούλειο γεύμα συνοδευμένο με διαλεχτό τοπικό κρασί.

A region’s soul is its culinary art and award-winning chef Vasilis Papikinos will 
introduce you to its secrets. His hearty lesson will lure you into a gastronomic 
experience while preparing a complete menu with unusual Melian and Cycladic 
recipes in the kitchen of the Alevromylos restaurant. Learn how to prepare deli-
cious plakopites with cheese, plump eggplants stuffed with chick cream, surprising 
cuttlefish-ink fava, musky stewed lamb in a wood burning stove and many other 
delicacies. For dessert, satisfy your sweet tooth with crispy rolls and the tradition-
al koufeto candy, made with your loving care. Seize the opportunity to become a 
chef for a day and enjoy your creations along with a sumptuous meal accompanied 
by select local wines.

BEST OF MILOS 2016
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tony toy hairsalon
Το tony toy, με επαγγελματική συνέπεια 
και φαντασία, καλύπτει κάθε ανάγκη των 
μαλλιών σας. Αξιοποιώντας πολυετή 
εμπειρία και εκπαίδευση, δημιουργεί 
κουρέματα και χτενίσματα για τον άνδρα, 
τη γυναίκα και το παιδί, καθημερινά αλλά 
και γαμήλια από πολύ κλασσικά ως πολύ
extreme. Προτείνοντας κάτι που δεν είχατε
ποτέ φανταστεί, αναλαμβάνει να αναδείξει
ένα νέο σας εαυτό. Χρησιμοποιώντας τις 
πιο σύγχρονες τεχνικές και τα ποιοτικά 
προϊόντα REDKEN, παίζει με τα χρώματα 
ανανεώνοντας τα μαλλιά και τη διάθεσή σας. 

At tony toy, each haircut is a unique 
experience. The competent staff will attend 
with professionalism and creativity to all
your hair needs. Utilizing their long training
and experience they provide designer 
styles and cuts for men, women and 
children ranging from casual to bridal
and from classic to extreme.
They recommend hairstyles that would 
look the best on you. Using the most 
modern techniques and REDKEN products,
they enhance your haircut with colors 
that will make you feel sensational.

www.mymilos.gr tip: 
Θέλετε να απογειώσετε τη διάθεσή σας; 
Φροντίστε τα μαλλιά σας παρέα με DJs
σε πρωτότυπα μουσικά events!
Fancy a mood lift? Do your hair listening to
DJs playing at innovative music events!

Αδάμας / Adamas
facebook: TonytoyHairSalon
tonytoyhairsalon@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23952
Κιν. / Mob.: (+30) 6948 066691

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2016

Αδαμας / Adamas
www.milosmassage.gr
info@milosmassage.gr

Milos Massage
Οι ηλιόλουστες ημέρες των διακοπών 
σάς βοηθούν να ξεφύγετε από τα προβλή-
ματα της καθημερινότητας. Γιατί να μη
συμπληρώσετε την καλοκαιρινή απόλαυση
προσφέροντας στον εαυτό σας ή στο 
αγαπημένο σας πρόσωπο ένα μασάζ 
χαλάρωσης και ηρεμίας; Οι δεξιοτεχνικές 
χαλαρωτικές μαλάξεις από τα γαλήνια 
χέρια ενός έμπειρου μασέρ θα σας 
βοηθήσουν να αποφορτίσετε σώμα και 
πνεύμα από την ένταση και το στρες, 
θα σας αναζωογονήσουν και θα σας 
χαρίσουν ενέργεια, ευεξία και δύναμη.

Your carefree, sunshine-filled holidays 
greatly help with the escape from the 
problems of everyday life.  Why not 
complete your summer enjoyment by 
offering yourself or your loved one a 
relaxing massage? The serene hands of 
an experienced masseur will help you 
cleanse your body and mind from all
unwanted tension and stress, rejuvenating
you and providing the energy, wellness 
and strength that you desire.

www.mymilos.gr tip: 
Απολαύστε το μοναδικό δώρο της χαλάρωσης 
στο σπίτι, στο ξενοδοχείο σας ή ακόμα και στην 
ύπαιθρο. 
Enjoy the unique gift of relaxation at home, at 
your hotel or even in the countryside.
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Ανανεωθείτε και γνωρίστε τον ομορφότερο 
εαυτό σας απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης 
και καλλωπισμού σ’ ένα ατμοσφαιρικό περι-
βάλλον. Χαρείτε το δώρο της ομορφιάς επιλέ-
γοντας θεραπείες προσώπου και σώματος - με 
ή χωρίς μηχανήματα, περιποίηση άνω και κάτω
άκρων, μασάζ σώματος, αποτρίχωση, νυφικό
make up, extension βλεφαρίδων, ακόμα και 
tatoo φρυδιών. Το ειδικευμένο προσωπικό θα 
σας προσφέρει συμβουλές για την προσωπική 
σας φροντίδα, ενώ τα δοκιμασμένα καλλυντικά 
παγκοσμίων brands, όπως η Thalgo και η Essie,
σας εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των 
υπηρεσιών. Απολαύστε τις ευεργετικές τους 
ιδιότητες στο φιλόξενο σαλόνι ομορφιάς ή 
προμηθευτείτε τα!

Rejuvenate, enjoying moments of relaxation 
and cosmetic renewal in a serene, ambient 
environment. Revel in the gift of beauty by 
selecting facial and body treatments - with or 
without machines, hand and feet grooming, 
body massages, waxing, bridal make up, eye-
lash extensions, and even eyebrow tattoos. 
The expert staff will offer tips on personal 
care, while proven cosmetic products by 
world-renowned brands, such as Thalgo and 
Essie, can guarantee the high quality of the 
provided services. Experience their beneficial 
properties at the welcoming beauty salon or 
purchase and enjoy them at you own time!

www.mymilos.gr tip: 
Ο τέλειος χώρος για να γνωρίσετε το 
λαμπερό και ανανεωμένο εαυτό σας! 

This is the perfect place to meet 
your gleaming and refreshed self!

Αδάμας, Περιβόλια / Adamas, Perivolia 
georgiaggr@yahoo.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22760  
Κιν./ Mob.: (+30) 6944 945207 
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Ιατρός Γενικής
Οικογενειακής Ιατρικής
Γεώργα  Άννα 

Πέραν Τριοβάσαλος
annageorga@yahoo.gr
Τηλ: 22870 22786
Κιν: 69772 61655

Xειρουργός Οφθαλμίατρος
Δρακόπουλος Ιωάννης 

Αδάμας
jodrakopoulos@yahoo.gr
Τηλ: 22870 24238
Κιν: 6948178123

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Κυπραίος Εμμανουήλ 

Πλάκα
kypraiosmanolis@gmail.com
Τηλ: 22870 21241
Κιν: 69765 16080

Παιδίατρος
Μπουρνέλη Μαργαρίτα 

Πλάκα
margaritaburneli@hotmail.com
Τηλ: 22870 23853
Κιν: 69779 39717

ΩΡΛ
Γαλουζής Γεώργιος
Πετρόπουλος Χρήστος 

Αδάμας
chris.petr@hotmail.com
Κιν: 69872 27900
Κιν: 69857 74353

Ορθοπεδικός Χειρουργός
Ρωμούδης Βάϊος  

Πλάκα
romoudisv@hotmail.com
Τηλ: 22870 21383
Κιν: 69443 63226

General Physician
Georga Anna 

Peran Triovassalos
annageorga@yahoo.gr
Tel: (+30) 22870 22786
Mob: (+30) 69772 61655

Eye Specialist
Drakopoulos Ioannis 

Adamas
jodrakopoulos@yahoo.gr
Tel: (+30) 22870 24238
Mob: (+30) 69481 78123

Biopathologist
Microbiologist
Kypraios Emmanuel 

Plaka
kypraiosmanolis@gmail.com
Tel: (+30) 22870 21241
Mob: (+30) 69765 16080

Pediatrician
Bourneli Margarita 

Plaka
margaritaburneli@hotmail.com
Tel: (+30) 22870 23853
Mob: (+30) 69779 39717

Otolaryngologists
Galouzis Georgios
Petropoulos Christos 

Adamas
chris.petr@hotmail.com
Mob: (+30) 69872 27900
Mob: (+30) 69857 74353

Orthopedic Surgeon
Romoudis Vaios  

Plaka
romoudisv@hotmail.com
Tel: (+30) 22870 21383
Mob: (+30) 69443 63226

Milos MedicalIατροί Μήλου
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4 Μάη | N 36° 72’ 54’’, Ε 24° 44’ 33’’ | May 4
Tο υπόσκαφο πολεμικό καταφύγιο του Αδάμαντα κατασκευάστηκε από κατοίκους 
του νησιού, υπό τις διαταγές του γερμανικού στρατού κατοχής, κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο χώρος από τότε άλλαξε πολλές χρήσεις, μέχρι που πριν από λίγα 
χρόνια επαναλειτούργησε σαν ένας μοναδικός χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Αυτή τη χρονιά, σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από μια «μουσειακή» αντιμετώπιση της ιστορίας
και να μιλήσουν για τον εαυτό, τον άλλο και τον κόσμο στο εδώ και τώρα, καταξιωμένοι
έλληνες χορογράφοι, εικαστικοί, μουσικοί και performers, μία φωτογράφος, ένας φωτιστής
αλλά και οι μαθητές του Σύγχρονου χορού της Φιλιώς Λούβαρη, θα βρεθούν για μία 
εβδομάδα στη Μήλο για να συνδημιουργήσουν ένα project μέσα στο χώρο του Καταφυγίου. 

Κοινή «καταγωγή» όλων των δράσεων θα είναι ιστορίες καταφυγής ή μικρά και μεγάλα
«μυστικά» ανθρώπων που μένουν ή έμεναν στη Μήλο. Ο τίτλος τους εξάλλου (οι γεωγραφικές
συντεταγμένες του Καταφυγίου) παραπέμπει σε κάτι «κρυφό» ή «συνομωτικό»...

The rock-hewn war shelter in Adamas was built by the residents of the island under
the orders of the German occupation army during WWII. The site has served many different
purposes throughout the years, until recently, when it reopened as a unique place of
contemporary artistic creation.

This year, in an attempt to cease treating history as a museum piece and begin talking about
the self, the other, and the world of here and now, distinguished Greek choreographers, visual
artists, musicians, performers, a photographer, a lighting technician as well as students of 
Modern dance under the guidance of Filio Louvari, will come together for a week in Milos to 
co-create a project within the   Shelter. 

The common origin of all the performances will be stories of refuge and smaller or greater 
“secrets” shared by people who live or used to live in Milos. In fact, the title of the project
itself (the Shelter’s geographic coordinates) refers to something “concealed” or “conspiratorial”...

Εγκαίνια - Παραστάσεις & Περφόρμανς / Opening - Show & Performance: 6, 7, 8 /5/2016
Διάρκεια Έκθεσης / Duration: 6/5/2016 – 31/10/2016
Σχεδιασμός - Επιμέλεια: Φιλιώ Λούβαρη (χορογράφος - χορεολόγος), Μάντη Λυκερίδου - Βελετά 
(φωτογράφος) / Direction - curation: Filio Louvari (choreographer - choreologist), Mady Lykeridou - 
Veleta (photographer)
Παραγωγή: Ένωση Φίλων Αδάμαντα (Ε.Φ.Α.) /  Production: Friends of Adamas Society
Το project είναι μέρος του Φεστιβάλ Μήλου / The project is part of Milos Festival
Μόνιμες εκθέσεις: «Gimme Shelter» έκθεση φωτογραφίας της Μάντη Λυκερίδου - Βελετά | 
«Tales of War and Art» προβολή εικαστικών δράσεων από τις εκθέσεις REFUGE PROJECT 2014-5 / 
Permanent exhibitions: «Gimme Shelter» Photo Exhibition by Mady Lykeridou - Veleta | «Tales of 
War and Art» Visual projection of selected artwork from the exhibitions REFUGE PROJECT 2014-5 
Πληροφορίες / Info: filiolouvari@gmail.com, Facebook: May 4
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Με πλοίο
Συμβατικό: Από τον Πειραιά 5 ως 7,5 ώρες ανάλογα με το 
πλοίο. 
Ταχύπλοο: Από τον Πειραιά 2,5 ως 4,5 ώρες ανάλογα με το 
δρομολόγιο.
Συνδέσεις: Τα περισσότερα δρομολόγια συνδέουν τη Μήλο 
με τα κοντινά νησιά των Κυκλάδων (Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο). 
Λιγότερες συνδέσεις προς τα άλλα νησιά (Κίμωλο, Κρήτη, 
Σύρο, Πάρο, Νάξο,  Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Τήνο, 
Άνδρο, Ρόδο…)

Με αεροπλάνο
Από το Ελ. Βενιζέλος 2-3 πτήσεις καθημερινά. Διάρκεια 
πτήσης 25’.

Με δικό σας σκάφος
Θα δέσετε στην μαρίνα του Αδάμαντα ή στα Πολλώνια. 
Μπορείτε να ανεφοδιαστείτε & να έχετε βασικές παροχές 
από τα Τουριστικά γραφεία του Αδάμαντα.
Πολλοί άλλοι κολπίσκοι, προφυλαγμένοι ανάλογα με τον 
καιρό, προσφέρονται για να δέσετε αρόδο (πχ. Κλέφτικο, 
Παλιοχώρι, Προβατάς).

Με αυτοκίνητο, μηχανάκι ή ποδήλατο
Οδικό δίκτυο: Άσφαλτος δρόμος προς όλους τους 
βασικούς προορισμούς. Ευρύτατο χωμάτινο δίκτυο σε καλή 
κατάσταση καλύπτει όλη τη Μήλο. Στους χωμάτινους 
δρόμους της δυτικής Μήλου (Χάλακας) δεν παρέχεται 
service από τα γραφεία ενοικιάσεων.
Ενοικιάσεις: Μπορείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο, Jeep, 
scooter, γουρούνες, συμβατικά & ορειβατικά ποδήλατα στα 
Τουριστικά γραφεία & στα γραφεία Εν. Αυτοκινήτων.
Που θα τα βρείτε:
Αδάμας, Τριοβάσαλος, Πολλώνια
Βενζινάδικα:
Αδάμας, Κατήφορα, Τριοβάσαλος, Παρασπόρος, Μύτακας
Στον Αδάμαντα & στον Τριοβάσαλο θα βρείτε & αυτόματους 
πωλητές βενζίνης που σας εξυπηρετούν όλο το 24ωρο.
Στάθμευση:
Θα βρείτε δωρεάν δημοτικούς χώρους στάθμευσης σε όλα 
τα χωριά. H στάθμευση είναι παντού δωρεάν!
  
Θαλασσινές Διαδρομές
Προορισμοί:   
Μπορείτε να κάνετε το γύρο του νησιού, να επισκεφτείτε 
κάθε σημείο των ακτών της Μήλου ή τα κοντινά νησιά 
Κίμωλος & Πολύαιγος.
Με τι σκάφος:
Θα βρείτε κάθε λογής σκάφος για τις περιηγήσεις σας 
(καΐκια, ιστιοπλοϊκά, καταμαράν). Ορισμένα προσφέρονται 
για μαζική μεταφορά & άλλα για αποκλειστικές κρατήσεις. 
Από σας εξαρτάται ποιο θα προτιμήσετε.
Κρατήσεις:
Έξω από το σκάφος για τα σκάφη μαζικής μεταφοράς, στα 
Τουριστικά γραφεία για όλα τα υπόλοιπα.
Που θα τα βρείτε:
Αδάμας, Πολλώνια, Αγ. Κυριακή, Κήπος, Προβατάς

Κίμωλος:
Την Κίμωλο μπορείτε να επισκεφθείτε & με μικρό ferry-
boat που εκτελεί τακτικά δρομολόγια από το λιμάνι των 
Πολλωνίων. Διάρκεια ταξιδιού: 30’. Εισιτήρια στο πλοίο. 
Πληροφορίες στα Τουριστικά γραφεία. ή τηλ. 6948308758, 
www.kimolos-link.gr
Αν έχετε αυτοκίνητο πηγαίνετε νωρίς. Μερικές φορές 
υπάρχει μεγάλη ουρά & μπορεί να μείνετε έξω.     

Με λεωφορείο 
Γραμμές: 
Αδάμας-Τριοβάσαλος-Πλάκα-Τρυπητή 
Αδάμας-Πάχαινα-Φυλακωπή-Πολλώνια 
Αδάμας-Ζεφυρία-Παλιοχώρι 
Αδάμας-Αχιβαδόλιμνη-Προβατάς 
Αδάμας-Camping «Αχιβαδόλιμνη» 
Αδάμας-Σαρακήνικο 
Δρομολόγια: Συχνά το καλοκαίρι, σπανιότερα τις άλλες 
εποχές του χρόνου. Θα βρείτε το πρόγραμμα στον κεντρικό 
σταθμό του Αδάμαντα. Εισιτήρια μέσα στο λεωφορείο.

Με ταξί 
Σταθμοί: Αδάμας (τηλ. 22870 22219)   
Τριοβάσαλος (τηλ. 22870 21306)
Κόστος:  
Με ταξίμετρο. Εκτός Αδάμαντα ισχύει διπλή ταρίφα.

Μέρη που αξίζει να επισκεφτείτε, 
Εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε!

Πώς να έρθετε ή να.. φύγετε
Μουσεία * (βλ. σελ. 22-23 & 51)

Πώς να κυκλοφορήσετε στη Μήλο
Αρχαία Πόλη Φυλακωπής  
Φυλακωπή 
Τηλ.: (+30) 22870 41290
Ανοιχτά: 8:00-15:00 (καθημερινά) 
Είσοδος: 2€ (μειωμένο 1€)

Κατακόμβες, Τρυπητή 
Τηλ. : (+30) 22870 21625
Ανοιχτά: 9:00-16:00 (εκτός Δευτ.)
Είσοδος: 4€ (μειωμένο 2€) 

Αρχαία Πόλη Κλήματος 
Τρυπητή 
Τηλ.: (+30) 22870 28026
Ανοιχτά:  μέχρι τη δύση του ηλίου 
Είσοδος ελεύθερη

Αρχαιολογικοί Χώροι * 

Εκθέσεις κοσμήματος & φωτογραφίας
Ιούλιο - Αύγουστο στη γκαλερί του μπαρ ΑΚΡΗ, Αδάμας (σ. 98)

Πολιτιστικό Φεστιβάλ Μήλου 
Βλέπε επίσης σελ. 36 & 113 | Τηλ.: 22873 60100 (Δημαρχείο Μήλου)

* Τα θερινά ωράρια είναι πιθανόν να παραταθούν.
   Καλέστε για επιβεβαίωση ή ραντεβού.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
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Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο 
Πλάκα 
Τηλ.: (+30) 22870 21292,
Ανοιχτά:11:00-13:30
& 18:30-22:00 (εκτός Δευτ.)
Είσοδος: 3€ (65+& φοιτητές εκτός 
ΕΕ 1,5€, φοιτητές EE & παιδιά 1-19 
ελεύθερη)

Μεταλλευτικό Μουσείο, Αδάμας 
www.milosminingmuseum.gr 
Τηλ.: (+30) 22870 22481
Ανοιχτά:1/6-30/9, 9:30-14:00 & 
17:30-22:00 (καθημερινά)
 Οκτ & Μάιο, 9:30-14:00 & 17:30-
20:30 (καθημερινά)
1/11-31/3, 9:30-14:00 (Κυρ. δωρεάν)
Απρ, 10:00-14:00 (καθημερινά)
Είσοδος : 4€  (μειωμένο 2€,
παιδιά < 6 δωρεάν)

Πολεμικό Μουσείο, Πλάκα - Φλάρης 
Καλέστε για πληροφορίες
Τηλ.: (+30) 22870 021218
Κιν.: (+30) 6944 445558

Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλάκα 
Τηλ.: (+30) 22870 28026 
Ανοιχτά: 8:00-16:00 (εκτός Δευτ.) 
Είσοδος: 3€ (Μειωμένο 2€, φοιτητές 
EE & παιδιά 1-19 ελεύθερη)

Εκκλησιαστικό Μουσείο στην 
Εκκλ. της Αγ. Τριάδας Αδάμας.
Τηλ.: (+30)  22870 23956
Κιν.: (+30) 6946 786323
Ανοιχτά:1/5-30/9, 9:15-13:15, 
1/7-31/8 9:15-13:15 & 18:15-
22:15 (εκτός Κυρ.)
Είσοδος ελεύθερη 

Ναυτικό Μουσείο, Αδάμας
Κιν.: (+30) 6974 881393
Ανοιχτά: 15/6-15/9, 10:00-14:00 
& 19:00-23:00 (καθημερινά)

Μουσείο Άμμου, Πλάκα
Κιν.: (+30) 6938 266860
Ανοιχτά: 1/7-30/9, 10:00-15:00 
& 18:00-23:00 (καθημερινά) 
Είσοδος ελεύθερη (βλ. σ. 51)



Useful Information

Βy Boat
Conventional: From Piraeus port, 5 to 7.5 hours depending on the boat. 
High-speed: From Piraeus port, 2.5 to 4.5 hours depending on the boat.
Connections: Most routes connect Milos with the nearby islands 
(Kithnos, Serifos, Siphnos).
Fewer connections to other islands (Kimolos, Crete, Syros, Paros, 
Naxos, Santorini, Folegandros, Sikinos, Ios, Tinos, Andros, Rhodes…) 

Βy Plane
From El. Venizelos (Athens port) 2-3 daily flights.  Duration: 25’.

By your own Boat
The marinas in Adamas & Pollonia offer basic service & refueling. 
Inquire at the travel agencies in Adamas.
Many other bays around the island, for all kind of weather conditions, to 
drop anchor off-shore (ie. Kleftiko, Paliochori, Provatas)

Sea Trips
Destinations:   
Boats will take you around the island, to any place on the coastline 
or even to the nearby islands of Kimolos & Polyegos.
What boat to choose?
All sorts of boats (traditional, sailing, catamaran) are available for 
public or private hire. It’s up to you to decide.Ticket Reservations:
Public boat tickets are sold outside the boats. All other boat trips 
should be booked with a travel agent.
Where to find them: Adamas, Pollonia, Agia Kyriaki, Kipos, Provatas

The island of Kimolos:
You can travel to Kimolos by a small ferry-boat that runs frequent-
ly from the port of Pollonia. The trip takes 30 mins. Buy tickets on 
the boat. For information inquire at travel agencies or call
(+30) 6948308758, www.kimolos-link.gr 
If you wish to take your car with you be there early. Long queues 
form in high season.      

By Bus
Bus Routes:  
Adamas-Triovasalos-Plaka-Trypiti
Adamas-Pahena-Phylakopi-Pollonia
Adamas-Zefyria-Paliochori
Adamas-Achivadolimni-Provatas
Adamas- Camping “Achivadolimni”
Adamas-Sarakininko
Timetable: Buses run frequently in the summer. Services cut back 
at low seasons. Updated schedules are posted at the central station 
in Adamas. Buy your tickets on the bus.

By Taxi 
Stations: Adamas [tel. (+30) 22870 22219]
Triovasalos [tel. (+30) 22870 21306]
Fares: With taxi meter. Double fare is in effect beyond Adamas.

By car, motorbike or bicycle
Road Network: Asphalt roads extend to most frequented destina-
tions. A wide unsurfaced road network in fairly good condition 
will take you almost everywhere! The routes on western Milos 
(Chalakas) are a “No service” area for rented vehicles.
Rentals: You can rent cars, Jeeps, scooters, quads, bikes & moun-
tain bikes at most travel and rental agencies.
Where to find them: Adamas, Triovasalos, Pollonia 
Gas Stations: Adamas, Katifora, Triovasalos, Parasporos, Mytakas.
Self-service gas pumps run 24/7 at the stations in Adamas and 
Triovasalos.
Parking: You will find free municipal parking lots in all villages. 
Parking is free of charge everywhere!

Places worth seeing, Experiences 
worth living!

How to get there & away

Museums * (see p. 22-23 & 51)How to get around

Catacombs of Milos, Trypiti
Open: 9:00-16:00  (except Mon.)
Admission: 4€ (seniors 2€)
Tel: (+30) 22870 21625

Ancient City of Klima
Trypiti, Tel.: (+30) 22870 28026
Open:  till dusk, Free Admission

Archaeological Sites *

Jewelry & photography & exhibitions 
July - August at the gallery of AKRI bar, Adamas (p.98)
Milos Cultural Festival
See also pp. 36 & 113 | Tel: (+30) 22873 60100 (Town Hall)

Cultural Activities

Πανηγύρια & Γιορτές*
Local Festivals (panigyria)*
Ιούνιος / June
30        Άγιοι Ανάργυροι / Ag. Anargyri
Ιούλιος / July
6           Αγία Κυριακή / Ag. Kyriaki
16         Αγία Μαρίνα, Χάλακας  / Ag. Marina, Chalakas
19          Προφήτης Ηλίας, Χάλακας & Κώμια / Prophet Helias, Chalakas & Komia
21         Αγία Μαρκέλλα, Κήπος  / Ag. Markela, Kipos
25         Αγία Παρασκευή, Πολλώνια / Ag. Paraskevi, Pollonia
26         Άγιος Παντελεήμων,  Κόρφος / Ag. Pantelaeimon, Korfos
Αύγουστος / August
5             Μεταμόρφωση, Παρασπόρος / Metamorphosis, Parasporos
14          Κοίμηση της Θεοτόκου, Ζεφυρία / Kimisi Theotokou, Zefyria
15          Κοίμηση της Θεοτόκου (στον Άγιο Χαράλαμπο), Αδάμας / 
                Kimisi Theotokou, Adamas  
17          Άγιος Φλώρος, Κώμια / Ag. Floros, Komia
22          Παναγία Γιάτρεσσα, Κώμια / Panagia Giatressa, Komia
               Παναγία του Κήπου & Παναγία Φανερωμένη, Κήπος /
               Panagia Kipou & Panagia Faneromeni, Kipos
26          Άγιος Φανούριος, Πολλώνια / Ag. Fanourios, Pollonia
28          Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Αγριλιές / Ag. Ioannis, Agrilies
29          Άγιος Αλέξανδρος, Κατσούλι / Ag. Alexandros, Katsouli
31          Παντοκράτορας, Μύτακας / Pantokratoras, Mytakas
               Το πανηγύρι του Κυριαύγουστου, σε πολλές περιοχές του νησιού, 
               (βλ. σ.26) / “Kyriavgoustos”- the summer bonfire, (see p.26)
Σεπτέμβριος / September
6            Άγιος Σώστης, Προβατάς / Ag. Sostis, Provatas
7            Παναγία Ελεούσα, Ψαθάδικα / Panagia Eleoussa, Psathadika
8            Παναγία Κορφιάτισσα, Πλάκα / Panagia Korfiatissa, Plaka
13          Σταυρός, Κανέρια / Stavros, Kaneria
16          Αγία Σοφία, Χάλακας / Ag. Sofia, Chalakas
25          Άγιος Ιωάννης (Σιδεριανός), Χάλακας / Ag. Yannis Siderianos, Chalakas
Κινητές Γιορτές / Moving Holidays
«το κάψιμο του Ιούδα», Κυριακή του Πάσχα σε πολλές εκκλησίες / 
“the Burning of Judas”, Orthodox Easter Sunday at many churches
«Αγίου Πνέυματος», 50 μέρες μετά το Πάσχα, Αγία Τριάδα, Αδάμας /
“Holy Spirit”, 50 days after Easter, Church of the Holy Trinity, Adamas
* Προσοχή: Τα πανηγύρια συνήθως γίνονται την προηγούμενη της γιορτής. 
Ενημερωθείτε έγκαιρα / Notice: Festivals usually take place the night
before the date mentioned. Please verify in advance
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Folk & History Museum, Plaka
Tel: (+30) 22870 21292
Open: 11:00-13:30
& 18:30-22:00 (except Mon.)
Admission: 3€ (seniors & non- EE 
students 1.5€, EE students & 
youngsters 1-19 free)

Mining Museum, Adamas
www.milosminingmuseum.gr 
Tel: (+30) 22870 22481
Open: 1/6-30/9, 9:30-14:00 & 
17:30-22:00 (daily) Oct & May, 
9:30-14:00 & 17:30-20:30 (daily)
1/11-31/3, 9:30-14:00 (Sun. free)
April, 10:00-14:00 (daily)
Admission: 4€ (seniors & students 
2€, children < 6 free)

War Museum, Plaka - Flaris
Please call for info
Τηλ.: (+30) 22870 021218
Mob.: (+30) 6944 445558

Archaeological Museum. Plaka
Tel: (+30) 22870 28026 
Open: 8:00-16:00 (except Mon.)
Admission: 3€ (discounted 2€, 
EE students & 1-19 free)

Ecclesiastical Museum
at the Church of the Holy Trinity
(Agia Triada), Adamas
Tel: (+30) 22870 23956
Mob.: (+30) 6946 786323
Open: 1/5-30/9, 9:15-13:15, 
1/7-31/8 9:15-13:15
& 18:15-22:15 (except Sun.)
Free Admission

Naval Museum, Adamas
Mob: (+30) 6974 881393
Open: 15/6-15/9, 10:00-14:00 
& 19:00-23:00 (daily)

Sand Museum, Plaka
Open: 1/7-30/9, 10:00-15:00
& 18:00-23:00 (daily)
Free Admission (see p. 51)

Ancient City of Phylakopi
Phylakopi
Tel: (+30) 22870 41290
Open: 8:00-15:00 (daily)
Admission: 2€ (seniors 1€)

* Summer opening hours will
  probably be extended. Call to
  verify or for appointments. 
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Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου
Volunteer Rescuers of Milos

Καρνάγιο Αδάμαντα
Ρυμούλκηση, Διάσωση 
& Ανέλκυση Σκαφών
Adamas Boatyard
Boat Rescue, Towage
& Salvage

Η ομάδα προσφέρει άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως:
- ατυχήματα
- έρευνες αγνοουμένων
- πυρκαγιές
- αποκλεισμούς ή σεισμούς

Επικοινωνία:  6940 53800 (24/7), oedimilou@gmail.com

The team delivers rapid, lifesaving aid in emergency situations, such as:

- accidents
- search and rescue 
- fires
- natural disasters

Contact:  (+30) 6940 53800 (24/7), oedimilou@gmail.com

- Επισκευές ξύλινων, μεταλλικών, πολυε-
   στερικών ή φουσκωτών σκαφών (5 -25 μ.)
- Δυνατότητα ανέλκυσης ιστιοπλοϊκών ή
   cruiser (500 κ. – 50 τ.) 
- Καταδυτικό συνεργείο

- Wooden, steel, GRP or mega-rib boat 
   service (5-25 m.)
- Towage for sailing boats and cruisers 
   (500 kg. to 50 tn.)
- Diving Operations

Επικοινωνία / Contact:
(+30) 22870 22122, 6944 555592,
6977 506396, vichos_tugs@yahoo.com

       Free Wi-Fi hotspots

Χρήσιμα Τηλέφωνα / Useful Phone Numbers
Τουριστικές Πληροφορίες Μήλου, Αδάμας (ανοιχτά: 1 Ιουνίου ως 30 Σεπτεμβρίου)
Tourist Information center, Adamas (open: June 1 to September 30), tel. (+30) 22870 22445

Δημαρχείο Μήλου, Πλάκα / Town Hall, Plaka, tel. (+30) 22873 60100

Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων (ΟΑ) / Olympic Airways, Ticket Reservations,
tel. (+30) 210 9666666

Αεροδρόμιο Μήλου / Milos Airport, tel. (+30) 22870 22381

Λιμεναρχείο Μήλου / Milos Port Authority, Adamas, tel. (+30) 22870 23360

Τουριστική Αστυνομία, Πλάκα / Tourist Police, Plaka tel. 22870 21378

Ταχυδρομείο, Τριοβάλος / Post Office, Triovasalos tel. 22870 21214

Κέντρο Υγείας , Πλάκα / Hospital & Health Center, Plaka tel. 22870 22700-1

Φαρμακεία (Αδάμας,  Πλάκα, Τριοβάλος) / Drugstores (Adamas, Plaka, Triovasalos)
tel. 22870 22178, 21405, 21240

Adamas: Giourgas (68), Mileiko (84), Mikros Apoplous 
(84), Barko (85), Navagio (85), Flisvos (86), Alevromylos 
(86), Oh! Hamos (87), Egoist (97), Café Mikro (98),
Akri (98), Angeliki (100), tony toy hairsalon (110)
Municipal: at the marina & the port

Achivadolimni:
Achivadolimni Restaurant & Sunset Pool-Bar (95)

Plaka: Archontoula (94), Kri-Kri (99)

Pollonia: Ammos (90), Armenaki (90), Gialos (91), 
Enalion (91)

Psaravolada - Ag. Kyriaki: Psaravolada Restaurant (89)

Triovassalos: Bakalikon Galanis (95)

Trypiti: Glaronisia (92), Barrielo (93),
Methismeni Politia (94), Isola coffee & more (99)

Zefyria: Petrino (88)
Ο αριθμός της σελίδας αναφοράς ακολουθεί σε παρένθεση
Page references are mentioned In parenthesis.
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Δωμάτια | Ανεμόμυλοι | Βίλες | Διαμερίσματα | Σε παραδοσιακά γραφικά σοκάκια | Πυργόσπιτα
Σε φάρμα | Δίπλα στη θάλασσα | Στο λιμάνι | Σε γραφικά ψαροχώρια | Πανοραμική θέα στο λιμάνι
Θέα στο ηλιοβασίλεμα | Πετρόχτιστα | Παραδοσιακά | Καταπράσινο κήπο | Βοτσαλωτές αυλές  

Rooms | Windmills | Villas | Apartments | In quaint fishermen villages | Οld castle houses
Ιn a farm | Νext to the sea | At the port  | Panoramic vistas to the port | Μodern | Minimal
with view to the sunset | Stone-built houses | Traditional | In a flowery garden

Επιλέξτε το κατάλυμα που σας ταιριάζει!
Choose your ideal accommodation!

Milos
Guestrooms

Σωματείο  Ενοικιαζομένων Δωματίων Μήλου  |  Milos Rooms Association
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Discover your own Milos on the move!
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