
Τι, που & γιατί
What, where & why

Ταξιδιωτικά γραφεία
Travel Services

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Car Rentals

Realty & Hospitality Services

Διαμονή / Accommodation

Οινοποιείο / Cave Winery

Γαστρονομία / Gastronomy

Beach Cafés, Cafés - Bars - Clubs   

Καφέ & Ζαχαροπλαστεία
Coffee & Pastry shops

Παραδοσιακά Γλυκά & Εδέσματα
Traditional Sweets & Savories

Θαλάσσιες εκδρομές / Boat Tours

Δραστηριότητες / Activities

Ευεξία / Wellness 
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BEST OF MILOS 2020

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

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
• Μεγάλη επιλογή αυτοκινήτων διαφόρων τύπων και μεγεθών 
• Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή από και προς το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο
• Προαιρετική μεικτή ασφάλεια με επιπλέον χρέωση

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 

Economy car rentals offering quality services:
• High rank car models of various types and sizes
• Free pick up and drop off service to and from Port or Airport
• Optional CDW insurance at extra cost

All Credit Cards accepted!  

Σημείο αφετηρίας για την ολοκληρωμένη οργάνωση 
των διακοπών σας, δίπλα στο λιμάνι του Αδάμαντα
• Έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων τηλεφωνικά ή online
• Ενοικίαση κάθε τύπου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις ανάγκες και τον 
   προϋπολογισμό σας
• Κρατήσεις ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, δωματίων & κάμπινγκ
• Διοργάνωση ημερήσιων θαλάσσιων εκδρομών με σκάφος της επιλογής σας: 
   δείτε τη Μήλο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο με άλλη οπτική
• Υπηρεσίες ιδιωτικής περιήγησης και ξενάγησης στα χερσαία ή θαλάσσια 
   αξιοθέατα του νησιού
• Ναύλωση ιστιοπλοϊκών σκαφών και γιοτ
• Εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής

A starting point for the comprehensive planning
of your holiday, right next to the port of Adamas
• Air and ferry tickets issued either via phone or online
• Car rentals of all types, according to your needs and budget
• Hotel, apartment, room & camping reservations
• One day cruises with a boat of your choice: see Milos, Kimolos and Polyaigos 
   from a different perspective
• Private excursions and guided tours of the island’s sights, both on land and at sea.
• Sailboat and yacht charter
• Recreational craft services

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

Αδάμας / Adamas 
www.milostravel.gr  |  travel@milostravel.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22000
GNTO License: 1172Ε60000051700
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BEST OF MILOS 2020

Ολοκληρωμένες παροχές για αξέχαστες διακοπές στη Μήλο

• Κρατήσεις ξενοδοχείων & καταλυμάτων
• Ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών & ποδηλάτων
• Υπηρεσίες μεταφοράς σε όλο το νησί με άνεση και ασφάλεια
• Παραδοσιακά ιστιοφόρα σκάφη: καθημερινές κρουαζιέρες ή αποκλειστική ναύλωση  
• Σαφάρι στη Μήλο: off-road διαδρομές με οδηγό & ξεναγό
• Πεζοπορικές διαδρομές με έμπειρους & εξειδικευμένους οδηγούς
• Πτήση πάνω από τη Μήλο με ιδιωτικό αεροπλανάκι

Διοργάνωση ονειρεμένων γάμων:
Μεταφορά στην εκκλησία με σκάφος, γάμος εν πλω ή στην παραλία, δεξίωση
& νυφική σουίτα στο Hotel Thalassitra Village

Comprehensive facilities for an unforgettable holiday in Milos 
• Hotel & lodging reservations
• Car, Motorcycle & Bicycle rentals
• Reliable private transfer services anywhere you choose
• Traditional sailing vessels: daily cruises or exclusive charter  
• Milos Safari: off-road tours with driver & tour-guide
• Hiking tours with expert passionate guides
• Flight over Milos by private aircraft

Dream wedding planning:
Transport to church by boat, wedding at sea or on the beach, reception
and bridal suite at the Hotel Thalassitra Village

Αδάμας & Πολλώνια / Adamas & Pollonia
www.thalassitra-travel-acency.com | info@thalassitra-travel-agency.com
happyride@gmx.net | happiness@milostrips.com
Boat Tour Online Booking: www.milostrips.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23421-22
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 636264, 6947 276590
GNTO License: 1172E60000094801 Kleftiko
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Ενοικιάστε αυτοκίνητο ή 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 Αυτοκινήτων, Scooters & ATV

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

Car and Motorcycle Rentals 
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 Cars, Scooters & ATVs.

With every rental, Milos Rides offers you:
• Unlimited mileage
• Insurance
• Special prices for long term rentals

Ποιοτικές υπηρεσίες ενοικίασης στο λιμάνι του Αδάμαντα 
Εγγυώνται την ασφάλεια και ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας

Περιηγηθείτε στη Μήλο ή την Κίμωλο με το μεταφορικό μέσο
που σας ταιριάζει:

• Αυτοκίνητα αυτόματα ή με ταχύτητες, μικρά, οικογενειακά,
   διθέσια Roadster, Mini Van ή 4x4
• Scooters, ATV ή Buggy
• Εκπτώσεις στις έγκαιρες και τις πολυήμερες κρατήσεις
• Άμεση οδική βοήθεια & 24ωρη εξυπηρέτηση 
• Ελεύθερα χιλιόμετρα
• Δωρεάν παράδοση/παραλαβή στο λιμάνι, το αεροδρόμιο ή το ξενοδοχείο σας

High quality rental services right at the port of Adamas, 
ensuring you  safe and comfortable drives during your vacation

Tour Milos or Kimolos with your choice of vehicle:

• Automatic or manual, small or family cars, two-seater roadsters,
   mini vans or 4x4
• Scooters, ATV or Buggies
• Discounts for early and multi-day reservations
• Immediate roadside assistance & 24-hour service 
• Unlimited mileage
• Free delivery/pickup from the port, the airport or your hotel

Αδάμας / Adamas
www.milosrides.com | info@milosrides.com  
Τηλ. /Tel: (+30) 22870 24255
Κιν. / Mob: (+30) 6986 987202
Fax: (+30) 22870 24255

Αδάμας, λιμάνι / Adamas port
www.milosrentcar.com | tourlakiscar@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22765
Κιν. / Mob.: (+30) 6977 191308
GNTO License: 1172K012A0312100

Εν
οι

κι
άσ

ει
ς 

Α
υτ

οκ
ιν

ήτ
ω

ν 
&

 Μ
οτ

ό 
/ C

ar
 &

 M
ot

o 
Re

nt
al

s



73

BEST OF MILOS 2020

Κτ
ημ

ατ
ομ

εσ
ιτ

ικ
ά 

&
 Δ

ια
μο

νή
 / 

Re
al

ty
 &

 H
os

pi
ta

lit
y

Αδάμας / Adamas | www.kohls-ic.com | milos@kohls-ic.com | Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 27791 | Κιν. / Mob.: (+30) 6989 770258

Ο επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα και η αποτελεσματικότητα 
διακρίνουν αυτό το εξειδικευμένο κτηματομεσιτικό γραφείο με 
έδρα το νησί της Μήλου.

Σας προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενοικίασης και αγοραπωλησίας ακινήτων 
τόσο στη Μήλο όσο και στην Κίμωλο. Η προσεκτική αξιολόγηση και η επιλογή των 
ακινήτων, το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, η οργανωτικότητα και η αξιοπιστία το 
καθιστούν ένα από τα κορυφαία real estate agencies των Κυκλάδων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα
και αξιοπιστία: 
• Αξιολόγηση, εκτίμηση και επαγγελματική προώθηση ακινήτων
• Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
• Διεθνές δίκτυο συνεργατών
• Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Συνεργασία με νομικούς & τεχνικούς συμβούλους

Professionalism, efficiency and credibility distinguish this
specialized real estate agency based on the island of Milos.

They offer property purchasing, sales and rental services, along with consulting 
services, both in Milos and Kimolos. Their careful assessment and selection of 
properties, their extensive partner network, the effectiveness of operations and 
their strong brand reputation, make them one of the leading real estate agencies
in the Cyclades.

Their offered services are distinctive
for their high quality and reliability: 
• Property evaluation, appraisal and promotion
• Summer rental services
• International partner network
• Specialized consulting services
• Efficient cooperation with legal & technical experts
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Pollonia, Port

Hotel Thalassitra Village & Suites 
Ένα ξενοδοχείο που θυμίζει μικρό, κυκλα-
δίτικο χωριό. Απόμερες αυλές γύρω από
τα δωμάτια, δέντρα και λουλούδια, μονοπάτια
για περπάτημα και μια κεντρική πλατεία για 
το πρωινό ή το ουζάκι σας. Σκεφτείτε τα όλα
αυτά μαζί με απλόχωρες μεζονέτες και 
στιλάτα δωμάτια χτισμένα σε παραδοσιακό 
ύφος, κάποια μάλιστα με ιδιωτική πισίνα. 
Ονειρεμένη επιλογή διαμονής το «Μηλέικο 
σπίτι». Συνδυάζει τη γραφικότητα με τις σύγ-
χρονες ανέσεις, τη διακριτική πολυτέλεια
με τη ζεστή σπιτική ατμόσφαιρα.

A hotel reminiscent of a small Cycladic
village: independent buildings surrounded
by secluded courtyards, footpaths among
lush trees and colorful flowers, a central 
piazza for your breakfast or ouzo. Just 
think of this pleasant atmosphere combined
with spacious maisonettes and stylish rooms,
some even with private pools, built in a tradi-
tional style and a minimal, clean decor. An 
ideal, more secluded, choice is the “Melian 
house”. It blends quaintness with all hotel 
comforts and discreet luxury with a warm, 
homely atmosphere.  

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

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV & Sat TV, Kitchen, Fridge, Bathroom, Tele-
phone, Free Wi-Fi / Reception, Breakfast area, 
Room  Service, Parking  / Garden, Veranda, Sea view 
(some), Private Pool (some), 500m from beach / Car, 
Jeep & Moto rentals, Daily cruises, Private tours

www.mymilos.gr tip: 
Παροχές που ξετρελαίνουν το μηλέικο πρωινό 
και το ανοιχτό για τους φιλοξενούμενους κελάρι 
με τα ντόπια κρασιά.
The Melian breakfast and treats from the wood-
fired oven will entice you. The tasting cellar 
with local wines is open to guests. 

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

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
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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@skinopi.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22070
Κιν. / Mob.:  (+30) 6946 954415
Fax: (+30) 22870 22070
GNTO License: 1144Κ050Β0010001

Skinopi Lodge
Ονειρεμένο θερινό καταφύγιο, ιδανικό για
αθεράπευτα ρομαντικούς και φυσιολάτρες. 
Οι τρεις πέτρινες κατοικίες του, εμπνευσμένες
από την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών 
ψαράδικων «συρμάτων», εντάσσονται 
αριστοτεχνικά στο παρθένο φυσικό τοπίο
συνδυάζοντας την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια 
με τον κυκλαδίτικο μινιμαλισμό. Χτισμένες 
στην άκρη μιας πλαγιάς, πάνω από το γρα-
φικό ψαροχώρι της Σκινωπής, εξασφαλίζουν
την απόλυτη ιδιωτικότητα και τη γαλήνη. 
Η θέα στη θάλασσα και το μαγευτικό ηλιο-
βασίλεμα κόβει την ανάσα κάνοντάς σε να 
θέλεις να ρεμβάζεις μερονυχτίς.

A dreamy summer retreat that is ideal for
design and nature lovers. The three spa-
cious stone-built villas, inspired by the 
architecture of the traditional “syrmata” 
(fishing boat shelters), have been beautifully
integrated into the unspoilt landscape,
combining discreet luxury with Cycladic 
minimalism. Located in front of the sea on 
the edge of a cliff, above the picturesque
fishing village of Skinopi, they ensure 
complete privacy and serenity. It’s almost 
impossible to take your eyes off the 
breathtaking views of the sea and the 
enchanting sunset.

Αριθμός καταλυμάτων / No of villas: 3

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, Kitchen, Fridge, Bose portable stereo,
DVD player, Free Wi-Fi, Safe / Sea View, Private 
sun deck, Outdoor equipped kitchen and dining 
area, Outdoor shower, Concierge Service. www.mymilos.gr tip: 

Σκεπαστές οι βεράντες - συνέχεια των δωματίων, 
υπαίθριες οι κουζίνες και οι ντουσιέρες έξω, για 
να δροσίζεσαι κάτω από τον ήλιο… ή τ’ αστέρια.
Enjoy barefoot luxury and indoor/outdoor liv-
ing with alfresco kitchens and showers under 
the sun or stars.

Σκινωπή / Skinopi
www.skinopi.com, info@skinopi.com
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 22070
Κιν./ Mob.: (+30) 6946 954415
GNTO License: 1172Κ91001285001
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Milos Breeze
Μπουτίκ ξενοδοχείο, ειδυλλιακά χτισμένο 
πάνω σε λόφο, με εκπληκτική πανοραμική 
θέα στη θάλασσα. Αρχιτεκτονικά, δένει αρμο-
νικά στοιχεία της παράδοσης με την εκλεπτυ-
σμένη πολυτέλεια. Οι άνετοι, μινιμαλιστικοί 
χώροι χαρακτηρίζονται από τη σημασία στη 
λεπτομέρεια και την αγάπη στα χειροποίητα 
στοιχεία. Βεράντες, μπαλκόνια ή ιδιωτικές 
πισίνες ενοποιούν τα ατμοσφαιρικά λιτά 
δωμάτια με τη γαλήνη της εξοχής. Οι κήποι 
με τα βότανα και τα αρωματικά φυτά, η 
πισίνα ευεξίας και ο κρυστάλλινος ήχος του 
καταρράκτη δημιουργούν αίσθηση ευεξίας 
απογειώνοντας την απόλαυση της διαμονής.

A brand new boutique hotel, idyllically 
located on a hill with stunning panoramic 
views of the sea. Architecturally, it blends 
traditional elements with refined luxury. 
Its comfortable, minimal areas have been 
decorated with handmade items. The ter-
races, balconies and private pools integrate 
the elegant rooms with the serene coun-
tryside. The gardens, brimming with herbs 
and aromatic plants, the wellness pool and 
the enchanting sound of the waterfall, all 
exude a sense of wellbeing, making the 
stay deeply satisfying.  

Αριθμός Δωματίων / No of rooms: 24 
Kατηγορία / Category: **** 

Παροχές / Facilities:
Α/C, Smart Sat TV, Fridge, Bathroom, Fast Wi-Fi, 
Safe / Reception, Safe, Lobby, Business center, 
Breakfast Room, Bar, Room Service, Parking / 
Garden, Sea View, 400m from beach / Jacuzzi, 
Infinity Pool

www.mymilos.gr tip: 
Το δείλι, όταν η πισίνα απεραντοσύνης και ο 
θαλασσινός ορίζοντας ενώνονται ντυμένοι στα 
χρυσοκόκκινα, είναι η καλύτερη ώρα απεριτίφ.
The sunset, when the infinity pool and the sea 
horizon come together enveloped in red-gold 
hues, is the perfect time for an aperitif. 

Πολλώνια / Pollonia 
www.milosbreeze.gr, milosbreeze@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41084 - 41085
Κιν./ Mob.: (+30) 6978 643052  
GNTO License: 1172K014A1333301

Milos Cove Inception Resort & Spa
Αντίκρυ στη μαγευτική κυκλαδίτικη ανα-
τολή, εναρμονισμένο με το φυσικό τοπίο 
του νησιού, το Milos Cove προσφέρει μία 
ολιστική εμπειρία διαμονής. Σ’ αυτό το
εκσυγχρονισμένο καταφύγιο απολαύσεων,
το σώμα, το μυαλό και η ψυχή σας θα
βρεθούν σε απόλυτη ισορροπία. 
Επισκεφθείτε το Obsidian Spa εκεί όπου 
οι μοντέρνες θεραπείες συνδυάζονται 
με τα αρχαία ιαματικά τελετουργικά. 
Δίπλα στην πισίνα, με πανοραμική θέα 
στο Αιγαίο ή σε εσωτερικούς χώρους 
απαράμιλλης γαλήνης σάς υπόσχεται 
μια πρωτόγνωρη εμπειρία ευεξίας 
συμπληρώνοντας «αναζωογονητικά»
τη διαμονή σας.

Overlooking the magical Cycladic sunrise 
and integrated into the island’s natural 
landscape, Milos Cove offers a holistic
accommodation experience. In this 
luxurious shelter of the senses, your 
body, soul and mind will find their perfect 
balance. Visit the Obsidian Spa, where 
modern treatments are combined with 
ancient therapeutic rituals. By the pool, 
with panoramic views of the Aegean, or 
within interior spaces of unparalleled 
serenity, you will find an extraordinary 
wellness experience that will complete 
your stay, providing total rejuvenation.

www.mymilos.gr tip: 
Εντυπωσιακό το μπαρ στην καρδιά του εστιατορίου! 
Είναι βέβαιο πως θα σας δελεάσει για να 
απολαύσετε ένα δροσερό κοκτέιλ πριν το δείπνο.
The impressive bar at the heart of the dining area 
owns the stage! Let it tempt you with a refreshing 
cocktail before dinner.

Αγκάλη, Κώμια / Agkali Beach, Komia
www.miloscove.com 
info@miloscove.com  
Τηλ. / Tel.: (+30) 22873 04930
GNTO License: 1071291000
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DelMar Boutique Hotel & Villa ... a boho chic experience

www.mymilos.gr tip: 
Το φρέσκο χειροποίητο πρωινό είναι μια πραγματική απόλαυση.
«Νοστιμεύει» κάθε μέρα των διακοπών σας με γευστικότατα
τοπικά και διεθνή εδέσματα.
The freshly-made breakfast is a true delight that will spice up each
day of your vacation with delicious local and international treats.

Hotel DelMar:
Πολλώνια / Pollonia

Villa DelMar:
Πολλώνια / Pollonia

www.delmar.gr
instagram: delmar_suites_milos
info@delmar.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870  41440
Κιν./ Mob.: (+30) 6932 436588
GNTO License: 1144K032A0006901

Το Delmar πρωτοτυπεί στον χώρο της ποιοτικής διαμονής προτείνοντάς σας πολλα-
πλές επιλογές boho-chic φιλοξενίας. Σας προσκαλεί να βιώσετε μια αξιομνημόνευτη 
εμπειρία σε χώρους ανακαινισμένους με στυλ και κομψότητα ενώ συγχρόνως σας
εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Το Hotel DelMar βρίσκεται στην καρδιά των Πολλωνίων, κοντά στη μεγάλη αμμώδη
παραλία και είναι ιδανικό για εκείνους που επιθυμούν να συνδυάσουν την προσωπο-
ποιημένη διαμονή με οικεία ατμόσφαιρα και υπηρεσίες επιπέδου.
Η Villa DelMar αντικρίζει τη θάλασσα προσφέροντας εξαιρετική θέα στο ηλιοβασίλεμα
και παράλληλα ικανοποιεί πλήρως την ανάγκη για ιδιωτικότητα και απόλυτη ησυχία.

DelMar offers a fresh proposal in high-quality hospitality, with multiple boho-chic 
accommodation options. Providing services of the highest standard, it invites you 
to enjoy a memorable experience in renovated spaces distinctive for their style
and elegance.

The Hotel DelMar is located in the heart of Pollonia near the large sandy beach 
and is ideal for those wishing to combine a personalized stay with a friendly
atmosphere and high-end services.
The Villa DelMar faces the sea, offering a stunning view of the sunset while also 
fully satisfying the need for privacy and total silence.
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Milos Bay Suites
Καλαίσθητο κατάλυμα, πρόσφατα ανακαι-
νισμένο, δίπλα στο λιμάνι του Αδάμαντα, 
δυο βήματα από την αγορά και μια ανάσα
δρόμο από την αμμώδη παραλία του
Παπικινού. Η λιτή κυκλαδίτικη αρχιτεκτο-
νική με έμφαση στο έντονο λευκό, το 
άπλετο φως, τα ευρύχωρα δωμάτια, οι 
αυτόνομες βεράντες, το μπάνιο με την 
υδροστήλη και το βοτσαλωτό δάπεδο 
δίνουν μια νότα διακριτικής πολυτέλειας 
και ελευθερίας. Η ιδιαίτερη αισθητική σε
συνδυασμό με τη σπιτική φιλοξενία και
ζεστασιά θα ομορφύνουν τις καλοκαιρινές
σας διακοπές.

A charming, newly renovated accom-
modation next to the port of Adamas, 
a short walk from the market and the 
sandy beach of Papikinou. The simple 
Cycladic architecture emphasizing the 
bright white, the ample light, the spa-
cious rooms with private verandas, the 
bathrooms with hydro-massage shower 
cabins and pebbled floors give a touch 
of finesse and freedom. The distinctive 
aesthetics combined with the warm 
hospitality will brighten your summer 
vacation.

Aριθμός Δωματίων / No of  rooms: 10
Kατηγορία / Category: ccc 

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

www.mymilos.gr tip: 
Εξαιρετικό ορμητήριο για τις καλοκαιρινές σας 
αποδράσεις. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιού.
An excellent base for your summer getaways. 
“Milos Bay” is located right in the heart of the 
island!

Αδάμας / Adamas 
www.milosbay.gr
milosrooms@yahoo.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24138 
Κιν. / Mob.: (+30) 6978 643052, 6942 642594 
GNTO License: 1144K123K0495100

Orama Studios
Δύο κτήρια, έντεκα ευρύχωρα στούντιο, ένα 
φιλόξενο κατάλυμα δίπλα στο κέντρο του 
Αδάμαντα και πολύ κοντά στην αμμουδερή 
παραλία Παπικινού. Οι προσεγμένοι εξωτε-
ρικοί χώροι αρχιτεκτονικά ακολουθούν 
την κυκλαδίτικη παράδοση. Τα δωμάτια, 
σε μοντέρνο στυλ με γήινες αποχρώσεις, 
όμορφα διακοσμητικά τοίχου και ξύλινα 
δάπεδα, έχουν και ιδιωτικό μπαλκόνι. 
Όλα έχουν γίνει με μεγάλη φροντίδα και 
προσοχή στη λεπτομέρεια, ώστε να νιώθετε 
σα το σπίτι σας. Ευχάριστη προσφορά το 
γεμάτο νοστιμιές καλάθι πρωινού, θα 
περιμένει καθημερινά στην πόρτα σας. 

Two buildings, eleven spacious studios, one
welcoming accommodation next to the center
of Adamas, and very close to the sandy 
beach of Papikinou. The carefully laid-out 
interior follows the Cycladic architectural 
tradition. The rooms feature modern styling
cues with earthy tones, elegant wall deco-
rations, wooden floors and private balco-
nies. Everything has been thought out with 
attention to detail, making you feel right at 
home. A breakfast basket filled with delica-
cies awaits by your door every morning. 

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 10
Kατηγορία / Category: cc c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, equipped Kitchen (some), Fridge, 
Bathroom, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Breakfast 
basket, Parking / Garden, 1km from beach

www.mymilos.gr tip: 
Πρόκληση χαλάρωσης η αυλή με τα βοτσαλωτά 
και το τραπέζι σε σχήμα καρδιάς. Ο ιδανικός 
χώρος για ένα απογευματινό ποτό.
The blossomed courtyard with the pebbled 
floor and the heart-shaped table are a relaxing 
invitation. An ideal spot for a drink.

Αδάμας / Adamas
www.oramastudiosmilos.gr 
info@oramastudiosmilos.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21008
Κιν. / Mob.: (+30) 6988 060659
GNTO License: 1172K11000979701       
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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

BEST OF MILOS 2020
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Villa Zampeta
Φιλόξενο κατάλυμα, από τα ελάχιστα του
Αδάμαντα μπροστά στη θάλασσα, μόλις
800μ από το λιμάνι, κοντά στην οργανω-
μένη 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 και τα καθημερινά κεράσματα 
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 daily treats will 
make you feel as welcome guests.

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

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

Αδάμας / Adamas
www.villazampeta.gr, info@villazampeta.gr    
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23834
Κιν. / Mob.: (+30) 6980 418509
GNTO License: 1144K124K0612500

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.

Milos Zen Suites

Ισόγειο / Ground floor: 100m2, sleeps 6
Όροφος / First floor: 80m2, sleeps 4

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat & Smart TV, Equipped Kitchen, Fridge, 
Bathroom, Free Wi-Fi, Safe / Parking / Veranda, 
Jacuzzi, Outdoor sitting and dining areas, Sea 
View, 1.5km from beach

Η λιτή πολυτέλεια συναντά το νησιωτικό 
ύφος σε δύο εξοχικές κατοικίες με εκπλη-
κτική θέα στο Σαρακήνικο. Λούζονται 
από το κυκλαδίτικο φως οι ευρύχωροι 
εσωτερικοί χώροι. Ντυμένοι στα λευκά 
συνδυάζονται με τις θερμές αποχρώσεις 
του ξύλου και τα έργα τέχνης που προσθέ-
τουν πινελιές φινέτσας. Μεγάλες βερά-
ντες με καθιστικά, ξαπλώστρες, αιώρες 
και χαλαρωτικό τζακούζι περιτριγυρίζουν 
το κτίριο προσφέροντας ολημερίς το 
ιδανικό καταφύγιο απόλαυσης. Ένας 
χώρος που θα σας χαρίσει γαλήνη και 
ισορροπία, ένας χώρος ΖΕΝ.

Simple luxury meets island style in two 
holiday homes featuring a stunning view 
of Sarakiniko and spacious areas bathed 
in Cycladic light. Their white hues per-
fectly contrast the warm shades of wood 
and the art pieces which add a touch of 
finesse. Large verandas with living areas, 
sun loungers, hammocks and a relaxing 
Jacuzzi, surround the building offering 
an all-day refuge for peaceful enjoyment. 
A space where you’ll find serenity and 
balance - a Zen space.

www.mymilos.gr tip: 
Νιώστε την άπλα και την ξεγνοιασιά των 
Κυκλάδων απολαμβάνοντας τον καφέ ή το 
φαγητό σας στο γοητευτικό απάνεμο αίθριο.
Experience the tranquility and the carefree spirit 
of the Cyclades, while savoring your coffee or 
meal in the enchanting sheltered patio.

Καμίνια / Kaminia 
www.miloszensuites.gr
info@miloszensuites.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24032
Κιν. / Mob.: (+30) 6942 402152
GNTO License: 1106189
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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

BEST OF MILOS 2020
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Ζώντας στις Πλάκες / Vivere a PlakesEiriana Luxury Suites

Αριθμός Διαμερισμάτων / No of apartments: 6
Kατηγορία / Category: cc c c

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, equipped Kitchen, Fridge, Mini-bar,
Free Wi-Fi, Safe / Reception, Lobby - TV, Internet
Room, Room Service, Parking / Courtyard, BBQ / 
Hot Tub, Aromatherapy, Oxygen therapy

Aριθμός Σουιτών / No of Suites: 6
Kατηγορία / Category: cc c c

Παροχές / Facilities:
Α/C & ceiling fan, Sat TV, Smart TV & Streaming
(some), Mini Bar, Bathroom, Telephone, MP3 
Player, Free Wi-Fi & Tablet, Safe / Reception, 
Room Service, Parking / Veranda, Pool, Hot Tub 
(some), 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 ανεμό-
μυλους της Τρυπητής, προκαλεί αίσθηση
με τις ευρύχωρες και πολυτελείς σουίτες
του. Διακοσμημένες με γούστο, συνδυάζουν
το λευκό με τα ζωηρά χρώματα και τη 
μινιμαλιστική αισθητική, τη μοντέρνα 
πολυτέλεια με την παραδοσιακή φιλοξενία.
Στην ιδιαίτερη βεράντα σας, η στον χώρο 
της πισίνας, απολαμβάνετε καθημερινά 
πλούσιο πρωινό θαυμάζοντας την πανορα-
μική θέα ή τους παραδοσιακούς ανεμό-
μυλους. Αξέχαστο το ηλιοβασίλεμα στη 
σουίτα «Honeymoon».

The elegant guesthouse, high up along 
the windmills of Trypiti, creates quite a 
sensation with its spacious and luxurious
suites. Tastefully decorated, they combine
white with bright colors and minimalist 
aesthetics, modern luxury with traditional
hospitality. Every morning, on your private 
veranda or by the pool, you can enjoy 
a hearty breakfast with local products 
while admiring the panoramic views,
picturesque Plaka or the traditional wind-
mills. 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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Salt SUITES | ROOMS | LOUNGE Salt SUITES | ROOMS | LOUNGE

Απόλυτα εναρμονισμένο με το μαγευτικό τοπίο της Πελεκούδας, μπροστά στο κύμα
και αντίκρυ στο ρομαντικό σκηνικό του ήλιου που βασιλεύει πίσω από το «Καλο-
γεράκι», συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με τις ανέσεις της
τεχνολογίας. Οι στιλάτοι κατάλευκοι χώροι, τα αναπαυτικά κρεβάτια, τα ξύλινα 
πατώματα, οι χτιστοί νιπτήρες, οι κλειστές “ντουζιέρες - σπηλιές” και τα υπαίθρια 
τζακούζι στις σουίτες χαρίζουν μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.

Το Salt Lounge προσφέρει σε ενοίκους και μη, την εμπειρία μιας κατάστασης ζεν. 
Η βεράντα με την άπλετη θαλασσινή θέα είναι ιδανική για το πρωινό, τον καφέ, 
το βραδινό ή ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Αράξτε στους αναπαυτικούς καναπέδες και 
αφήστε το μάτι σας να πλανηθεί στα χρώματα του ουρανού και του πελάγου.

In total harmony with the magical landscape of Pelekouda, right on the seafront 
and with the picture-perfect sun as it sets behind “Kalogeraki” islet, SALT combines 
traditional Cycladic style with the comforts of modern technology. Featuring 
elegant white spaces, comfortable beds, wooden flooring, stone-built washbasins, 
enclosed “shower-caves” and suites equipped with outdoor Jacuzzis, it exudes a 
sense of discreet luxury.

The Salt Lounge offers, both tenants and visitors, the opportunity to experience 
a true Zen state. The veranda with its unobstructed views is ideal for enjoying 
breakfast, dinner, or a refreshing cocktail. Relax on one of the comfortable sofas 
and bask in the magnificent colors of the sky and the sea.

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, 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.

Αριθμός Δωματίων / No of rooms: 10

Κατηγορία / Category: cc c c

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.
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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 41337
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, Outdoor sitting 
and dining areas, BBQ, Sea View, 100m from sea, 900m 
from beach

Σπίτι 8 ατόμων / House, sleeps 8
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White Pebble Suites
Οι πολυτελείς boutique σουίτες αντικρίζουν, με φόντο τη γαλήνια Πελεκούδα, το 
εκθαμβωτικά μπλε της θάλασσας και την ακτογραμμή της Κιμώλου. Στα πόδια τους 
απλώνονται δαντελωτοί απάνεμοι κολπίσκοι με γαλαζοπράσινα νερά και κατάλευκα 
λεία βράχια, ένα ιδιόμορφο σεληνιακό τοπίο που θα σας γοητεύσει.
Οι εντυπωσιακές σουίτες, εμπνευσμένες από τις καμπυλότητες του τόπου, συνδυά-
ζουν αρμονικά τον σύγχρονο σχεδιασμό με τον πολυτελή μινιμαλισμό. Η πλαστικό-
τητα των κονιαμάτων, τα γήινα χρώματα, τα ξύλινα και μαρμάρινα στοιχεία, οι χτιστές
κατασκευές, συνθέτουν χώρους που μοιάζουν να ρέουν ακολουθώντας την αέναη 
κίνηση του ανέμου και του κύματος. Οι ονειρεμένες κατάλευκες βεράντες είναι 
ιδεώδεις για να απολαύσετε ένα πρωινό με ελληνικές επιρροές, ατενίζοντας τη

White Pebble Suites… μια πρόκληση για τις αισθήσεις!
White Pebble Suites... an odyssey for all your senses

Πελεκούδα, Πολλώνια / Pelekouda, Pollonia
www.whitepebblesuites.com  |  hello@whitepebblesuites.com
GNTO License: 1172K113K1232601

Παροχές / Facilities:

Α/C, TV & Sat TV, Mini-bar, Bathroom,  Telephone, Free Wi-Fi , Safe / Reception, Pool Service, Café - Bar Service,
Breakfast Pool Bar, Room Service, Parking / Veranda, Garden,  Sea View, 50m from beach / Main Swimming Pool.

Designed by KKMK Karagianni Karamali Architects & Oval Studio

Aριθμός Σουιτών
No of suites: 12

Kατηγορία / Category: cc c c c

θάλασσα. Οι πιο ιδιαίτερες σουίτες έχουν και μικρές πισίνες με νεροπίδακες τέλειες 
για δροσιά και χαλάρωση.
Οι εξωτερικοί χώροι, εναρμονίζονται θαυμαστά με το κυκλαδίτικο σκηνικό.
Η ομορφιά τους αναδεικνύεται απ’ τα παιχνιδίσματα του ήλιου και της σκιάς και σας 
προκαλεί να αφήσετε τη σουίτα σας για να χαρείτε μια όαση φύσης και γαλήνης.
Η κεντρική πισίνα με το θαλασσινό νερό είναι ιδανική για να πιείτε ένα κοκτέιλ 
ατενίζοντας τη θάλασσα ή να νοστιμευτείτε με μια τοπική λιχουδιά, να σαγηνευθείτε 
από την ομορφιά του τόπου, να αφεθείτε στη μαγεία των αισθήσεων. Ανοίξτε το 
παράθυρο σας στο Αιγαίο. Αφουγκραστείτε τον ήχο της θάλασσας, βυθιστείτε στο 
γαλάζιο της, νοτιστείτε απ’ την αρμύρα της. Αφήστε το χρόνο να παραμείνει ακίνητος.
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White Pebble Suites

Παροχές / Facilities:

Α/C, TV & Sat TV, Mini-bar, Bathroom,  Telephone, Free Wi-Fi , Safe / Reception, Pool Service, Café - Bar Service,
Breakfast Pool Bar, Room Service, Parking / Veranda, Garden,  Sea View, 50m from beach / Main Swimming Pool.

www.mymilos.gr tip: 
Κύριο μέλημα της ομάδας είναι η συνέπεια και ο σεβασμός
στη μοναδικότητα του επισκέπτη. «Ακουμπήστε» επάνω τους.

The team’s prime concern is promptness and respect for 
the uniqueness of each visitor. Entrust yourselves to them.

With the serenity of Pelekouda as their background, these brand new luxurious 
boutique suites face the gleaming blue of the sea and the coastline of Kimolos. 
On their feet lay sheltered bays with azure water and slick all-white rocks. This 
extraordinary moon-like landscape is bound to mesmerize you.
 
The impressive suites, inspired by the curvature of the land, harmoniously combine 
contemporary design with luxurious minimalism. The plasticity of the mortar, the 
earthly tones, the wooden and marble elements, the stone-built structures, form 
spaces which seem to flow, following the perpetual motion of the wind and the sea. 
The dreamy all-white verandas are the ideal spot from which to enjoy a breakfast

based on Greek cuisine, as you overlook the sea. Some suites also feature small 
pools equipped with water jets, perfect for cooling off and relaxing.
 
The exterior areas harmoniously blend into the Cycladic landscape. Their beauty 
is highlighted by the play between sunrays and shadows, inviting you to leave your 
suite and enjoy an oasis of nature and tranquility. The central sea-water pool is 
ideal for having a cocktail as you gaze upon the sea, or tasting a local delicacy, 
enchanted by the beauty of the land and surrendering to the magic of the senses. 
Open your window to the Aegean. Listen to the sound of the sea, delve into its 
blueness, feel its saltiness. Let time stand still.

Εδώ θα νοιώσετε την άνεση, τη διακριτική πολυτέλεια και τη χαλάρωση να σας «αγκαλιάζουν»
Here, you’ll feel the warm embrace of comfort, discreet luxury and relaxation
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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, 150m 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. 

Unique Milos Suites

Αριθμός σουιτών / No of suites: 3
Kατηγορία / Category: cc c c 

Παροχές / Facilities:
Α/C, Smart Sat TV, Fully equipped Kitchen, 
Fridge, Bathroom, Telephone, mp3-DVD Player, 
Fast Wi-Fi, Safe / Parking / Yard, Sea View, 5m 
from beach / Private area on the beach

Αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας και 
χαλαρωτικής γαλήνης αντίκρυ στη θάλασ-
σα. Οι τρεις ειδυλλιακές αυτές σουίτες
συνταιριάζουν το παραδοσιακό κυκλαδίτικο
ύφος με τον μοντέρνο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό και τις σύγχρονες ανέσεις.
Η μινιμαλιστική κομψότητα κυριαρχεί, 
με το λευκό να αποτελεί το ιδανικό ταίρι 
για το αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο που τις 
πλημμυρίζει. Το πλημυρισμένο από φως 
εσωτερικό ανοίγεται σε βεράντες με 
στιλάτα καθιστικά και, ακριβώς μπροστά, 
ένας ιδιωτικός χώρος με δροσερά αρμυ-
ρίκια σάς περιμένει στην αμμουδιά.
Η τέλεια επιλογή για αξέχαστες διακοπές.

Discrete luxury and relaxing serenity 
overlooking the sea. These three idyllic 
suites combine traditional Cycladic style 
with contemporary architectural design 
and modern amenities. Simple elegance 
prevails, with white hues forming an ideal 
contrast to the Aegean blue. The interior 
is flooded with light, as it opens up to
terraces with stylish living areas, while,
directly in front of them, a private area 
with shady tamarisk trees awaits you on 
the beach. The perfect choice for a memo-
rable vacation.

www.mymilos.gr tip: 
Παραδοθείτε στην καλοκαιρινή ραστώνη 
καθώς αγναντεύετε το θαλασσινό τοπίο από την 
ξαπλώστρα της παραλίας σας.
Surrender to the summer laziness, let the sun 
brighten your days as you enjoy the seascape 
from your sun lounger on the beach.

Πολλώνια / Pollonia
www.uniquemilos.com, info@uniquemilos.com 
Κιν. / Mob.: (+30) 6906 646855
GNTO License: 1172Κ134Κ1252601

BEST OF MILOS 2020
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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 41125
Κιν. / Mob.: (+30) 6938 970066 (Studios)
Κιν. / Mob.: (+30) 6936 644481,
6982 594859 (Winery)
GNTO License: 1144K123K0022001

Το οινοποιείο Kostantakis βρίσκεται σε ένα μεγάλο κατάφυτο κτήμα κοντά στο κέντρο 
των Πολλωνίων. Τα αμπέλια του, μεγαλωμένα στο ηφαιστιογενές πορώδες έδαφος, 
χαϊδεμένα από τον ήλιο της Μήλου, δίνουν αρωματικά κρασιά που οινοποιούνται με 
απόσταγμα αγάπης και σεβασμό στις πατροπαράδοτες τεχνικές. 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 Assyrtiko, το ροζέ Spilia και την κεχριμπαρένια ρετσίνα.
Στολίδι του κτήματος τα ατμοσφαιρικά μπανγκαλόου. Σε λευκούς και γαλάζιους 
τόνους, με λουλουδιασμένα υπαίθρια καθιστικά, αγναντεύουν τους αμπελώνες.

The Konstantakis winery is in a verdant estate near Pollonia centre. Its vines, 
grown on the volcanic, porous soil, caressed by the Melian sun, produce aromatic 
wines which are vinified with an essence of love and respect for ancestral techni-
ques. 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 
Assyrtiko (Spilia meaning“Cave”) and Selection, the rose Spilia and also the golden 
retsina. The estate’s pride and joy are its enchanting bungalows. In shades of white 
and pale blue, they offer stunning views of the vineyards from their flowery outdoor 
living areas.

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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Μικρός Απόπλους / Mikros Apoplous 
Ατμοσφαιρικό εστιατόριο με απίθανες 
θαλασσινές απολαύσεις, τραπεζάκια δίπλα 
στο νερό και… άρωμα αλμύρας! Δεν 
μπορείτε παρά να ενδώσετε σ’ αυτή την 
πανδαισία γεύσεων και νοστιμιάς που
σας προσφέρεται: ψητά τοπικά ψάρια, car-
paccio και ceviche από φρέσκο λαβράκι,
ζυμαρικά με θαλασσινά ή αστακό, αποξη-
ραμένο ψητό σκουμπρί, ψαρόσουπα και 
πολλές άλλες ευφάνταστες δημιουργίες. 
Γευστική απογείωση και η σπιτική αλοιφή 
Απόπλους, πλημμυρίζει με δροσιά και 
νοστιμάδα τον ουρανίσκο. Το «γλυκό» 
κλείσιμο του γεύματος έρχεται σαν 
έκπληξη και είναι μια απίθανη λιχουδιά!

A restaurant with captivating atmosphere, 
amazing seafood, tables right on the 
water and the salty sea breeze caressing
you! You can’t help but give in to the riot 
of delicacies on offer: grilled local fish, 
carpaccio and ceviche with freshly-caught 
sea bass, pasta with seafood or lobster,
grilled mackerel, fish soup, and many other
imaginative creations. An explosion of 
flavors, the homemade Apoplous dip, 
brings more joy flooding your palate with 
deliciousness and freshness. The sweet 
closure of your meal comes as a surprise 
and it’s always a delicious treat! 

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 
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Απαραίτητη στάση για να ανεφοδιαστείς 
με αρτοποιήματα στο ανέβασμα από το 
λιμάνι προς τον Τριοβάσαλο. Η αυλή με
τα τραπεζάκια και τις παγκάδες σε 
προκαλεί να αράξεις αγναντεύοντας τον 
Αδάμαντα και να μασουλάς νοστιμιές.
Το πρωινό πλούσιο και τα καλούδια για 
να διαλέξεις λαχταριστά: καφέδες, χυμοί, 
φρουτοσαλάτα, ομελέτες, σαλάτες.
Τα ψωμιά προκλητικά με το προζυμένιο 
και το πολύκαρπο μαύρο να ξεχωρίζουν. 
Πεντανόστιμες οι χειροποίητες πίτες με 
μηλέικα υλικά: σπανακόπιτα, κολοκυθό-
πιτα, μπεϊκονόψωμο όπως και οι γλυκο-
λιχουδιές: μηλόπιτα, πάστα φλώρα. 
Πλούσια σε τοπικά κρασιά και η κάβα.

A tasty stopover that will cater to your
appetite for baked goods, while ascend-
ing from the port to Triovasalos. The 
tables and benches in the courtyard invite 
you to kick back and admire the view of
Adamas while indulging on tasty delights.
Enjoy a hearty breakfast, choosing from 
a number of delicious treats: coffees, 
juices, fruit salads, omelets, yummy sea-
sonal salads. The aroma of fresh sour-
dough and multigrain bread will entice 
you. Try delicious spinach and pumpkin 
pies, bacon-bread and countless sweat 
treats. A variety of local wines is avail-
able at the special wine section.

www.mymilos.gr tip: 
Σε περιμένουν νοστιμιές όλες τις ώρες της 
ημέρας… και της νύχτας. Μη φύγεις χωρίς να 
δοκιμάσεις καρπουζόπιτα ή σοκολατόπιτα.
Delicacies are available all hours of the day 
and night (24/7). Don’t leave without trying the 
watermelon pie and the chocolate pie.

Κατήφορα Τριοβασάλου / Katifora Triovasalos
facebook: Mouratos Art of Bakery 
n.mouratos@gmail.com
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 22800
Κιν. / Mob.:  (+30) 6944 866584

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2020
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Αλευρόμυλος

www.mymilos.gr tip: 
Ιδιαίτερη πρόταση από την μηλέικη παράδοση, το ντόπιο κρέας 
με πελτέ λιαστής τομάτας, αργοψημένο στον ξυλόφουρνο που 
διατηρείται ατόφιος από τις μέρες του παλιού αλευρόμυλου.

Try a special treat from Melian tradition: the local meat with
sun-dried tomato paste is slow-cooked in a wood-fired oven 
that has been preserved intact since 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

Η κουζίνα του Αλευρόμυλου ισορροπεί θαυμαστά ανάμεσα στις πατροπαράδοτες 
κυκλαδίτικες συνταγές και τις σύγχρονες γευστικές προτάσεις. Με πιάτα εκτελεσμένα 
με μεγάλη μαεστρία σάς ταξιδεύει στον γαστρονομικό χάρτη του Αιγαίου. Ατού της 
οι αγνές πρώτες ύλες, τα φρεσκοκομμένα λαχανικά και τα μυρωδικά, τα ευθύς 
βγαλμένα από τον μεγάλο της κήπο. Η ξεχωριστή ατμόσφαιρα κάτω από την πλούσια 
φυλλωσιά των δέντρων αναδεικνύει το μοσχοβολιστό μενού και την ενημερωμένη 
κάβα. Προτάσεις που ξεχωρίζουν, η ρεβυθάδα με αρωματισμένα φύλλα σχίνου, 
η φλαούνα με χόρτα και  χοιρινό, τα χειροποίητα σκορδολάζανα και φυσικά ο 
ξεχωριστός μουσακάς, που θα εκπλήξει ευχάριστα τον ουρανίσκο με την κρέμα από 
φάβα. Μια τάρτα με ντόπια ξυνομυζήθρα και μαρμελάδα λεμόνι ή μια μους χαλβά με 
τηγανητό μήλο θα φροντίσουν για τη γλυκιά επίγευση της επίσκεψης σας.

The cuisine of Alevromilos strikes a perfect balance between traditional Cycladic 
recipes and enticing modern proposals. Prepare for a journey throughout the 
Aegean’s culinary chart with a selection of masterfully executed dishes. Their strong 
point: pure ingredients, freshly-cut vegetables and herbs, straight from the owners’ 
large garden. The fragrant menu and the always up-to-date cellar are highlighted 
by a unique atmosphere under the trees’ thick foliage. Some of the proposals that 
stand out include chickpea soup with scented lentisk leaves, flaouna (cheese-filled 
pastry) with greens and pork, handmade skordolazana (tagliatelle with garlic sauce 
& tomato) and, of course, the unique moussaka with fava cream guaranteed to 
pleasantly surprise the palate. A tart with local xynomizithra cheese and lemon 
jam or a halva mousse with fried apple will ensure a sweet aftertaste to your visit!

Alevromilos

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2020
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Φλοίσβος / Flisvos
Παραδοσιακό εστιατόριο μπροστά στη 
θάλασσα, το παλαιότερο στο λιμάνι του
Αδάμαντα. Φημίζεται  για τα ψητά της
σούβλας όπως ντόπιο κατσίκι, μαριναρι-
σμένο χοιρινό, κοντοσούβλι και ψαγμένο 
χοιρινό γύρο. Πολλές οι επιλογές σε
φρέσκα ψάρια και θαλασσινά - εξαιρετικό
το χταπόδι με φάβα και καραμελώμενα 
κρεμμύδια. Νοστιμότατα τα λαδερά, ο παρα-
δοσιακός μουσακάς και τα μαγειρεμένα 
κρεατικά: μοσχάρι κοκκινιστό ή  χοιρινό 
κλέφτικο με μελιτζάνα και τυριά. 
Δροσερές και πρωτότυπες οι σαλάτες 
με ντόπια λαχανικά. Συνοδέψτε τα με μια 
μεγάλη ποικιλία από ελληνικά κρασιά και 
βαρελίσια μπύρα.

Flisvos, the oldest waterfront restaurant 
at the port of Adamas, is famous for its
roasted meats on the spit, including locally
raised goat, marinated pork, kontosouvli 
and pork gyros. Choose among numerous
fish and seafood dishes - try the excel-
lent octopus with fava and caramelized 
onions. The vegetable dishes are deli-
cious, as are the traditional moussaka 
and stews like braised beef or “kleftiko” 
pork with eggplant and cheese. Original 
and refreshing are the salads made with 
local vegetables. Enhance the dining 
experience with a wide variety of Greek 
wines and draft beers.

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 with lettuce, cherry 
tomatoes, cheese, capers, sea fennel, croutons.

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

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2020

O Petrinos Seafood and More 
Απολαύστε το γεύμα σας δίπλα στο ακρο-
γιάλι, σε μια καλαίσθητη αυλή αντίκρυ στη
θάλασσα ή σ’ ένα λουλουδιασμένο κήπο.
Σ’ αυτό το πανέμορφο εστιατόριο, φτια-
γμένο με πολύ μεράκι, θα ικανοποιήσετε 
πλήρως τις γαστριμαργικές επιθυμίες σας
όλες τις ώρες της ημέρας. Λαχταριστές 
γαρίδες, μύδια, χταπόδια, καλαμαράκια, 
ολόφρεσκα ψάρια από την τράτα και
πλούσιες μακαρονάδες ή ριζότο θαλασ-
σινών παρελαύνουν στο τραπέζι σας παρέα
με αγαπημένα πιάτα της παραδοσιακής 
κουζίνας όπως λαχανοντολμάδες, μου-
σακάς, χορτοφαγικές μελιτζάνες ιμάμ. 
Σκέτη καλοκαιρινή απόλαυση!

Enjoy your meal by the sea, in a charming 
courtyard facing the Aegean blue or in a 
blooming garden. At this beautiful, lov-
ingly-created restaurant, you will satisfy 
all your culinary desires, at any time of 
day. The mouth-watering delights from
the sea include shrimp, mussels, octopus, 
calamari, freshly-caught fish from the 
fishing boat, and heavenly seafood pasta 
or risotto. Beloved dishes from tradition-
al cuisine, like lahanodolmades (stuffed 
cabbage rolls), moussaka, and vegetarian
eggplant imam bayildi, taste just as 
homemade. An absolute summer delight, 
filled with flavors and aromas!

www.mymilos.gr tip: 
Το πρωινό πλάι στη θάλασσα έχει διπλή νοστιμιά. 
Κάτω από τα αρμυρίκια, ξεκινήστε τη μέρα σας 
με διαλεχτά παραδοσιακά ή κλασικά εδέσματα. 
Breakfast by the sea is twice as appetizing. Start 
your day beneath the cool tamarisk trees, with 
select traditional or classic treats.

Αδάμας / Adamas  
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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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
facebook: Ω Χαμός - Oh hamos, Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21672

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2020

Oh! Ηamos!!!
Αντίκρυ στη θάλασσα, η παραδοσιακή μηλέικη κουζίνα στις δόξες της! Τι να πρωτο-
διαλέξετε σε αυτό το οινομαγειρείο… Πιάτα κατσαρόλας, φούρνου ή τα ζουμερο-
ψημένα κρεατικά στα κάρβουνα; Γουρουνόπουλο πετιμεζάτο, αγριοκάτσικο στη χόβολη,
αρνί σουρτούκικο, μανούρα με αυγά, σκοτυροκολόκυθα; Μυστικό νοστιμιάς τα λαχανικά 
του Μιχέκου, τα κρέατα παραγωγής τους, τα λαχταριστά τυριά από το δικό τους 
παραδοσιακό τυροκομείο και οι αυθεντικές συνταγές.
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, wild goat cooked on embers, lamb
sourtoukiko (with herbs and feta), manoura cheese with eggs, fried zucchini with 
cheese. The secret to its pleasant flavors are the vegetables from Micheko’s gar-
den, meat from their own farm, delicious cheeses from the family-operated tradi-
tional cheese factory and authentic recipes. 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.
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Sirocco
Ταβέρνα με υπερυψωμένη αυλή και ξαπλώ-
στρες στην παραλία του Παλιοχωριού. 
Σας περιμένει όλη μέρα με φρέσκα ψάρια, 
θαλασσινά, παραδοσιακά μαγειρευτά και 
κρεατικά. Εγγύηση νοστιμιάς τα φαγητά 
που αργοψήνονται μέσα σε πήλινες 
γάστρες στον ηφαιστειακό φούρνο τον 
βυθισμένο στην άμμο. Αποτέλεσμα: 
μελιτζάνες, αρνάκι, χοιρινό κότσι ή ντόπια 
ψάρια με λαχανικά ζουμερά-ζουμερά, να 
γλείφεις τα δάχτυλά σου! Δροσίστε τα με 
μηλέικο ή σαντορινιό κρασί και εκλεκτές 
ελληνικές μπύρες.

A quiet tavern with an elevated courtyard
and sun loungers on the beach of Paliochori.
Its doors are open throughout the day 
welcoming you with fresh fish, seafood, 
traditional stews and meat dishes.
A really tasty surprise is their specialty 
dishes cooked in the volcanic oven which 
is immersed in sand. You will have a 
unique opportunity to sample the, slowly
simmered in clay pots, mouth-watering 
juicy eggplants, lamb, pork shank or
various local fish with vegetables.
Rinse them down with fine Greek beer or 
wines from Milos and Santorini.

Παλιοχώρι / Paliochori 
www.siroccomilos.gr 
stella.sirocco@yahoo.gr
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 31201
Κιν. / Mob.:  (+30) 6947 724522

www.mymilos.gr tip: 
Το απόμερο μπαλκονάκι του πατέρα με την 
ξύλινη παγκάδα είναι τέλειο για παρεΐστικο 
φαγοπότι!
The wooden bench on Dad’s secluded balcony 
is perfect for a feast with friends!

Free Wi-Fi hotspot 

Paliochori
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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

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 φιλέτο 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 black angus filet steak 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

BEST OF MILOS 2020
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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 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 stunning 
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 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) 6981129042

BEST OF MILOS 2020

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, 
6946372705, 6946686063

           Free Wi-Fi hotspot
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Rifaki Aegean Cuisine

www.mymilos.gr tip: 
Η παραλία απλώνεται μπροστά στα πόδια σας! Δροσιστείτε 
με μια γρήγορη βουτιά και μετά ενδώστε στον πειρασμό 
μιας φρέσκιας παγωμένης κυκλαδίτικης μπίρας.

The beach stretches out before you! Take a cool 
dip and then indulge yourselves with fresh, tasty, 
ice-cold Cycladic beers.

Πολλώνια / Pollonia
facebook: Rifaki Aegean Cuisine
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41212
Κιν. / Mob.: (+30) 6942 546933

Με θέα στην απάνεμη ακρογιαλιά η όρεξη ανοίγει για θαλασσινές νοστιμιές 
και λαχταριστούς μεσογειακούς μεζέδες συνοδεία μ’ ένα δροσερό τοπικό οίνο. 
Σπαρταριστά τα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, πανδαισία τα φρούτα της θάλασσας, 
μυρωδάτος ο τραγανός μπακαλιάρος με σκορδαλιά, ευφάνταστο το ραβασάκι της 
νύφης με τυρί φέτα πασπαλισμένη με γλυκό κουφέτο και παπαρουνόσπορο.
Δεν είναι λίγα και τα πιάτα που θα σας δώσουν μια αντιπροσωπευτική γεύση από τη 
μηλέικη κουζίνα: το Ριφάκι Κλέφτικο είναι ένας γευστικός πειρασμός με αρνάκι στη 
λαδόκολλα, λαχανικά και ολόφρεσκη ξινομυζήθρα, το σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι 
στιφάδο μοσχοβολάει παράδοση, ενώ η φρεσκότατη αστακομακαρονάδα αποτελεί 
μια αισθαντική πρόκληση. Το τοπίο θα σας “γλυκάνει” το πνεύμα αλλά σίγουρα μια 
σιροπιαστή πορτοκαλόπιτα με παγωτό θα εντείνει το συναίσθημα.

Calming beach view and seafront dining certainly build an appetite for aquatic 
delicacies and tasty Mediterranean appetizers accompanied by a refreshing local 
wine. Fish, freshly-caught by local fishermen and succulent fruits of the sea are 
tempting to try. Unique specialties like the fragrant, crispy cod with skordalia or
the“bridal ravasaki” with feta cheese sprinkled with sweet koufeto and poppy seeds
are sure to satisfy your taste buds. A variety of dishes inspired from authentic 
Melian recipes are also available: the Rifaki Kleftiko is a delicious temptation with 
lamb cooked in parchment paper, vegetables and fresh xinomyzithra cheese, the 
slow-cooked veal exudes tradition, the delicious fresh lobster pasta is an excellent 
choice for a typical taste of local cuisine. The landscape may be sweetening to the
spirit, but a syrupy orange pie with ice cream will take that feeling to a whole new level.

Rifaki Aegean Cuisine

Free Wi-Fi hotspot

BEST OF MILOS 2020
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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 

Armenaki • Explore the Greek Wine 
Ένα πολύ εξειδικευμένο εστιατόριο 
κρασιού, τραπεζάκια μπροστά στη θάλασ-
σα, μαγευτική θέα στον κόλπο των Πολ-
λωνίων και …ιδού το τέλειο σκηνικό για
τσουγκρίσματα με την παρέα. Ο ιδιοκτήτης,
πιστοποιημένος Οινοχόος - Sommelier, 
έχει σαν όραμά του να μας «αρμενίσει» 
στις ελληνικές οινικές θάλασσες. Μας 
προτείνει λοιπόν μια μεγάλη λίστα 
εγχώριων κρασιών, τα οποία συνταιριάζει 
με κρύα συνοδευτικά ή επιλεγμένα 
ζεστά πιάτα που εναλλάσσονται συχνά. 
Έτσι, συνδυάζοντας το κάθε έδεσμα 
με το σωστό κρασί, αναδεικνύει τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας και 
ολοκληρώνει το γευστικό μας ταξίδι.

A highly-specialized wine restaurant, 
waterfront tables, enchanting views to
the bay of Pollonia and, lo and behold, the
perfect setting for friendly get-togethers.
The owner, a certified Sommelier, has a
vision: to take us on a journey through
the world of Greek wines. His suggestions
include a broad list of domestic wines,
which he combines with cold appetizers 
or select hot dishes that are often alter-
nated. By combining each delicacy with 
the appropriate wine, he highlights the 
unique elements of each variety, offering 
an unforgettable flavor experience.

Πολλώνια / Pollonia
Armenaki Restaurant & Wine Cellar
www.armenaki.gr, info@armenaki.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41061

www.mymilos.gr tip: 
Πλάι του, στο Wine Cellar, θα βρείτε ποιοτικά 
Ελληνικά κρασιά, λαχταριστά κυκλαδίτικα τυριά
& αλλαντικά, παραδοσιακά προϊόντα & σοκολάτες.
The Wine Cellar is right beside! Pay it a visit for
its quality Greek wines, mouth-watering cheeses
& cold cuts, traditional products & chocolates.

Free Wi-Fi hotspot 

BEST OF MILOS 2020
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 Hanabi Sushi and Fusion Cuisine  Hanabi Sushi and Fusion Cuisine 

Πολλώνια / Pollonia
facebook: Hanabi Sushi & Cocktail  
hanabimilos@gmail.com 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41180
Κιν./ Mob.: (+30) 6977 217747

Free Wi-Fi hotspot

Το κύμα στα πόδια σας, άπλετη η θέα, ντιζαϊνάτος ο χώρος. Ο εντυπωσιακός αυτός 
γαστρονομικός προορισμός φιλοδοξεί να πυροδοτήσει τον ουρανίσκο σας με ευφά-
νταστα ποιοτικά εδέσματα όλη τη μέρα. Το απολαυστικό brunch περιλαμβάνει pan-
cakes, croques, τσουρέκι με κρέμα κάστανο. Ιδανικά για το καλοκαίρι τα δροσερά
σούσι και τα σασίμι, είναι βέβαιο ότι θα σας δελεάσουν. Δύσκολα θα αντισταθείτε 
στη μεγάλη ποικιλία από ρολάκια maki, nigiri και τα ιδιαίτερα dragon. Το γευστικό 
ταξίδι συνεχίζεται με fusion διάθεση. Ο σεφ προτείνει λαυράκι σοτέ με πουρέ topinam-
bur και sauce gastrique. Για επιδόρπιο, οι γλυκές αλχημείες του προκαλούν εθισμό σε 
κάθε μπουκιά. Η εξεζητημένη λίστα κρασιών, τα απεριτίφ και τα δημιουργικά
κοκτέιλ όπως το Elderflower Spritz και το Negroni θα σας συντροφεύουν σε αυτό
το ιαπωνικό - μεσογειακό ταξίδι των γεύσεων που δε θα θέλετε να τελειώσει.

Stunning views in a stylish space with the sea at your feet. This impressive culinary 
destination aspires to trigger your palate with imaginative, high-quality delicacies, 
all day long. Its hearty brunch includes pancakes, croque madame, and tsoureki 
(brioche) with chestnut cream. Perfect for the summer, the freshly-made sushi 
and sashimi are a tempting delight. You won’t be able to resist the variety of maki 
rolls, nigiri and unique dragons. The culinary journey continues in a mood for fusion. 
The chef’s recommendation is sautéed sea bass with topinambur purée and sauce 
gastrique. For dessert, his sweet concoctions will get you addicted on the very first 
bite. The sophisticated wine list, the aperitifs and creative cocktails, such as the 
Elderflower Spritz and Negroni, will accompany you on a Japanese - Mediterranean 
journey that you’ll never want to end.

www.mymilos.gr tip: 
Πολλές και ιδιαίτερες οι επιλογές για τους λάτρεις 
του vegan όπως το ταρτάρ παντζαριού με αβοκάντο 
και πουρέ μάνγκο.

A number of delicious choices for vegan lovers are 
available. The beetroot tartare with avocado and 
mango purée are very enjoyable.
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Γιαλός / Gialos 
Μεσογειακό εστιατόριο με παρεΐστικη 
ατμόσφαιρα και έντονα χρώματα πλάι στο
γιαλό. Νόστιμοι μεζέδες, κουζίνα με «ανή-
συχη» προσέγγιση, δροσερές σαλάτες και 
ενημερωμένη κάβα ελληνικών και ξένων 
κρασιών. Ιδιαίτερα πιάτα: ζουμερό αρνάκι 
πικάνια, καρπάτσο ροφού, ταρτάρ γαρίδας. 
Φετινές γεύσεις: surf ‘n’ turf με πανσέτα 
από μαύρο χοίρο και σιγομαγειρεμενο 
χταπόδι μαζί με ζυμωτό ψωμί και black 
cod με γλάσο σόγιας, πουρέ αρακά και 
ντοματίνια κονφί. Για επιδόρπιο σεμιφρέντο 
με μαστίχα και λεμόνι, μους λευκής 
σοκολάτας με ταχίνι και ανθότυρο ή μους 
πικρής σοκολάτας.

A Mediterranean restaurant with friendly 
atmosphere right next to the sea. Tasty 
dishes in a gourmet approach and cool,
crisp salads, all accompanied by a com-
prehensive wine list. Enjoy various spe-
cialties like slow-cooked lamb picanha, 
dusky groper Carpaccio, shrimp tartar. 
This year’s delights: surf ‘n’ turf with 
black pork belly and slow-cooked 
octopus, and black cod with soy glaze, 
pea purée and cherry tomato confit. For 
dessert indulge yourself in semifreddo 
with mastiha, white chocolate mousse 
with tahini and anthotyro cheese or bit-
ter chocolate mousse.

www.mymilos.gr tip: 
Τα λαχταριστά ψάρια καταφθάνουν καθημερινά 
με ντόπια καΐκια. Διαλέξτε τα αγαπημένα σας 
και θα σας τα μαγειρέψουν αριστοτεχνικά.
Delicious fish arrive by local fishing boats every 
day. Take your pick and it will be masterfully 
cooked.

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

Free Wi-Fi hotspot
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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
vamvakarism70@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480  
Κιν./ Mob.: (+30) 6946 372705,
6946 686063

Γλαρονήσια / Glaronisia Glaronisia Food with a View
Στο παραδοσιακό κέντρο της Τρυπητής, 
τα Γλαρονήσια σας προσκαλούν να απο-
λαύσετε ένα ειδυλλιακό δείπνο αντίκρυ 
στο αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα.
Στην ταράτσα ενός παραδοσιακού κτιρίου 
με άπλετη θέα στον κόλπο της Μήλου 
δημιούργησαν μια πρωτότυπη μπιραρία, 
η οποία φλερτάρει και με το ποιοτικό 
κρασί, προτείνοντας αξιόλογες Ελληνικές 
ετικέτες. Δίπλα τους, παραδοσιακά πιάτα 
και πλατώ με πληθωρικές λαχταριστές 
λιχουδιές σε μπρουσκέτες. Ένας φιλικός,
παρεΐστικος χώρος με χαλαρή ατμόσφαιρα
και ταιριαστές μουσικές επιλογές που θα 
«νοστιμέψει» τις διακοπές σας.

In the traditional center of Trypiti, Glaro-
nisia invites you to an idyllic dinner over-
looking the Aegean sunset. On the terrace 
of a vintage building with unobstructed 
views of the bay of Milos, they have 
created a unique beer house which also 
flirts with high-quality wine, offering a 
selection of notable Greek labels. Accom-
panying them, traditional dishes and 
platters with lavish bruschettas topped 
with tasty delicacies. A warm, friendly 
space with a relaxing atmosphere and fit-
ting music that will spice up your holiday.

www.mymilos.gr tip: 
Προκλητικά δελεαστική η φρέσκια μηλέικη 
μανούρα με τα ζουμερά σύκα παρέα μ’ ένα  
ποτήρι εκλεκτό κρασί.
Give in to the temptation of a delicious fresh 
Melian manoura cheese with juicy figs, along-
side a glass of flavorful wine.

Τρυπητή / Trypiti
vamvakarism70@gmail.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23480
Κιν. / Mob.: (+30) 6946 372705,
6946 686063

           Free Wi-Fi hotspot            Free Wi-Fi hotspot
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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 γιαούρτι),
το ντόπιο αρνί ψημένο για 3 ώρες στον 
ξυλόφουρνο, ο κόκορας με χειροποίητα 
λαζάνια, το κοτόπουλο στη λαδόκολλα,
το γουρουνόπουλο σούβλας και το κοντο-
σούβλι. Νόστιμα ορεκτικά οι κολοκυθοκε-
φτέδες, οι λαχανοντολμάδες αυγολέμονο, 
η φέτα με μέλι, η μελιτζάνα κλέφτικη, τα 
ντολμαδάκια 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), 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, stuffed cabbage rolls, feta cheese 
with honey, eggplant salad, dolmades 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)
facebook: methismeni.politia
www.methismenipolitia.gr 
info@methismenipolitia.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23100
Κιν. / Mob.: (+30) 6984 606269

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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www.mymilos.gr tip: 
Soul kitchen food: To Barriello σας τιμά μαγειρεύοντας με 
δημιουργική διάθεση 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
www.barriello.com, facebook: Barriello  
panag.louk@yahoo.gr, Κιν. / Mob.: (+30) 6984 218360

Barriello

Free Wi-Fi hotspot Καλέστε αν θέλετε να επισκεφθείτε τη φάρμα / Call to schedule a visit to the farm

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 δημιουργική κουζίνα περιλαμβάνει ψαγμένες συνταγές από πολλά μέρη της Ελλάδας.
Μυστικό της επιτυχίας τα δικής τους παραγωγής βιολογικά ζαρζαβατικά, πηγή 
έμπνευσης για ευφάνταστα χορτοφαγικά πιάτα, αλλά και το κουνέλι και ο κόκορας που 
εκτρέφουν ελεύθερα στη φάρμα τους. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα ραβιόλια με 
γέμιση βασιλικού κάβουρα, χταπόδι με φάβα ή τα ολόφρεσκα ψάρια από τη θάλασσα μας. 
Γοητευτικά και τα πρωτότυπα γλυκά. Θα σας ενθουσιάσουν με την αρμονική ισορροπία 
των γεύσεων και την εκρηκτική νοστιμιά τους. Το κελάρι πίσω από τη μπάρα φιλοξενεί 
μια εντυπωσιακή συλλογή ελληνικών κρασιών.

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. 
Their creative cuisine includes sophisticated recipes from many parts of Greece. 
The secret to their success lies in their own free-range rabbits and roosters, as
well as the homegrown organic vegetables, which become a source of inspiration 
for imaginative vegetarian dishes. Don’t miss out on the ravioli stuffed with king 
crab meat, the octopus with fava, or the freshly-caught fish from our sea.
Dazzling and inventive are also the sweet desserts. They will excite you with the 
harmonious balance of their flavors and a mouth-watering explosion of taste.
The wine cellar behind the bar hides an impressive collection of Greek wines.
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Ένα στιλάτο all day καφέ αντίκρυ στη 
θάλασσα. Η μεγάλη βεράντα του ατενίζει 
από ψηλά την περατζάδα του χωριού και
το γραφικό λιμανάκι. Οι ξαπλώστρες στην
παραλία θα σας κρατήσουν μέχρι το σού-
ρουπο σε ρυθμούς καλοκαιρινής σιέστας.
Ο καφές ποιοτικός, τα smoothies απίστευτα 
και πεντανόστιμα τα ολόφρεσκα χειροποί-
ητα γλυκά. Ιδιαίτερο το brunch, παντρεύει 
το κλασικό με τα ντόπια προϊόντα σε μια 
πανδαισία γεύσεων όπως τα τηγανητά 
αυγά σε μπρουσκέτα με κρέμα βασιλικού 
και τυρί. Τα χορταστικά κροκ μεσιέ και 
τα ζουμερά μπέργκερ ξεχωρίζουν στον 
πλούσιο κατάλογο.  

A stylish all day café facing the sea. Its 
large veranda overlooks the charming
village and the picturesque bay of Pollonia.
The sun loungers on the beach are temp-
ting to slip into a relaxing siesta until sun-
set. Savor the superb coffee, the amazing
smoothies and the delicious, freshly-made
sweets. Don’t miss out on brunch, served 
all day everyday, which combines classic
recipes with local products into an explo-
sion of flavor - think of a bruschetta 
loaded with fried eggs, fresh basil cream 
and cheese. Hearty croques and mouth-
watering burgers stand out among the 
extensive menu’s delicacies.

www.mymilos.gr tip: 
Γευστικά τσιμπήματα και δροσερά κοκτέιλ σας 
περιμένουν στα τραπεζάκια, τη μπάρα ή τις 
ξαπλώστρες μέχρι τις μικρές ώρες της νύχτας.
Have a seat at a table, pick a spot at the bar, or 
choose a sun lounger, and enjoy tasty snacks 
and refreshing cocktails into the wee hours of 
the morning.

Πολλώνια / Pollonia
facebook: Deck Coffee - Brunch - Cocktails
psat.stelios@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41166

Free Wi-Fi at the café & the beach
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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.

Παλιοχώρι / Paliochori  
www.artemismilos.gr, artemismilos@gmail.com 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 31222, Κιν./ Mob.: (+30) 6948 516665
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Άκρη / Akri 
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
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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.
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Κιβωτός 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 βανί-
λια ή κολοκύθα, 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 pita-
rakia, ladenia pie and all sorts of meatballs.
You will also find Tsakanos branded 
products, produced with local ingredients
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 plum or pumpkin, 
limoncello and ginger liqueurs. Their 
packaging is a feast for the eyes and 
suitable for traveling. www.mymilos.gr tip: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ μη χάσετε το 
γαλακτομπούρεκο, τη σοκολατόπιτα με σπιτικό 
παγωτό και το μοναδικό λικέρ σκίνου.
TRADITIONAL BREAKFAST SPOT don’t miss: 
galaktoboureko, chocolate pie with homemade 
ice cream and a unique liqueur made of lentisk.

www.mymilos.gr tip: 
Εδώ όλα έχουν άρωμα και γεύση μοναδική: 
ο πελτές ψήνεται στον ήλιο όπως παλιά, το 
γλυκό κουφέτο ευωδιάζει από το μηλέικο μέλι.
Everything here has a unique aroma and flavor:
the local tomato paste is sun-baked; the 
koufeto sweet is fragrant with Melian honey.

Πολλώνια / Pollonia
tripadvisor: Kivotos ton Gefseon 
franko.00@hotmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41121  
Κιν./ Mob.: (+30) 6936 954060, 6944 418607 

Αδάμας / Adamas
tsakanos@otenet.gr 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21962
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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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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

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 & Πολλωνια / Adamas & Pollonia 
www.drougastours.gr, drougastours@gmail.com 
Τηλ. / Tel.:  (+30) 22870 22388
Κιν. / Mob.:  (+30) 6944 653007
GNTO License: 0206E61000201100
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NelSuma sea style

Αδάμας / Adamas
www.nelsuma.com
facebook: nelsumaseastyle | milos@nelsuma.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6947 602696
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Free Wi-Fi hotspot

Εξαιρετικό σκάφος, επικούρειας απόλαυσης 
φαγητό και top προσωπικό, αίσθηση σα να ταξι-
δεύετε με το δικό σας γιοτ! Στο ολοκαίνουργιο 
καταμαράν Lagoon 42 η φιλοξενία εν πλω συνα-
ντά την προσιτή πολυτέλεια τόσο στους άπλετους
εξωτερικούς χώρους και τις στυλάτες καμπίνες 
όσο και στο ταγμένο στην εξυπηρέτησή σας πλή-
ρωμα. Ο καπετάνιος είναι γνωστός για τη ναυτο-
σύνη του και ανεπανάληπτος οικοδεσπότης.
H εκλεπτυσμένη κουζίνα, η βασισμένη σε τοπικά 
προϊόντα, τα επιλεγμένα ποτά και η καλή μουσική 
θα συντροφεύουν τη διάθεσή σας… Μοιραστείτε 
μια ξεχωριστή εμπειρία άνεσης με λίγους μόνο 
συνταξιδιώτες. Σαγηνευτείτε από τις ομορφιές 
της Δυτικής Μήλου ή τον glamorous γύρο του 
νησιού.

An exceptional vessel, delicacies of Epicurean
delight and first-class personnel; as if traveling 
on your own private yacht! On the brand-new 
Lagoon 42 catamaran, hospitality at sea meets
affordable luxury, with spacious exterior areas,
stylish cabins, and a crew which is always at 
hand. The captain is an outstanding host and 
well-known for his maritime skills. The refined 
cuisine, based on local products, the select 
drinks and excellent music will accompany you
on this unforgettable journey... Share this unique
experience with just a handful of traveling 
companions. Let yourselves be enchanted by
the beauty of Western Milos, or enjoy a glam-
orous tour around the island.

www.mymilos.gr tip: 
Η privé κρουαζιέρα της NelSuma με τα δίδυμα σκάφη της 
Μήλου και της Μυκόνου είναι ιδανική για πολυμελείς παρέες. 
Με δικό σας σεφ onboard και αποκλειστικό σέρβις θα 
απολαύσετε την απόλυτη άνεση που χαρίζει η ιδιωτικότητα.

NelSuma’s private cruise on its twin vessels, based at 
Milos and Mykonos, are ideal for large groups. Experience 
absolute comfort in total privacy, with your very own chef 
and exclusive service.
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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. Επισκεφθείτε τη
γραφική Κίμωλο με τις κατάλευκες παρα-
λίες, κολυμπήστε στα μαγικά τυρκουάζ 
νερά της Πολυαίγου, ή ακόμη, αποδράστε 
σε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στις γειτο-
νικές 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.Visit the charming
island of Kimolos with its all-white bea-
ches, swim in the idyllic, turquoise waters
of Polyaigos, or escape on a dreamy cruise
to the neighboring Cyclades. A 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...

Αποκλειστική Ναύλωση / Private Charter
www.mymilos.gr tip: 
Αγαπάτε τις θαλασσινές δραστηριότητες; Ο καπε-
τάνιος οργανώνει για σας μαθήματα ιστιοπλοΐας, 
καταδύσεις, εξερεύνηση σε θαλασσοσπηλιές....
Do you love water activities? The captain is al-
ways on hand to arrange sailing lessons, diving 
excursions, sea cave explorations and more...

Αδάμας/ Adamas
www.milos-yachting.gr 
milosyachting@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22812
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 659914,
6942 426254

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, Παλιοχώρι, Πολλώνια
Adamas, Paliochori, Pollonia
www.thalassitra.gr, www.thalassitra-sailing.com
Online Booking: www.milostrips.com
thalassitra@yahoo.gr | happiness@milostrips.com 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23570-1 / 23392 / 23422
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 636264
Κιν. / Mob.: (+30) 6999 636264
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Polco Sailing Cruises

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

Polco Sailing Cruises
Ζήστε μια αξέχαστη θαλασσινή εμπειρία ανακαλύπτοντας τη μαγευτική ακτογραμμή 
της Μήλου και των κοντινών νησιών. Η ομάδα Polco διοργανώνει δύο διαφορετικές 
εκδρομές για ολιγομελή γκρουπ προσφέροντας άνεση και ποιοτικές υπηρεσίες. 
Σαλπάρετε για μια ολοήμερη κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό στη Δυτική Μήλο, το μοναδικό
σπήλαιο της Συκιάς και το σαγηνευτικό Κλέφτικο ή κάντε το γύρο της Μήλου και 
κολυμπήστε στα εξωτικά νερά της Πολυαίγου με ένα πολυτελές καταμαράν.
Αν αποζητάτε πιο ιδιωτικές στιγμές με τους αγαπημένους σας, μπορείτε να ναυλώσετε 
αποκλειστικά ένα από τα σκάφη τους επιλέγοντας τη δική σας ρότα σε ονειρικούς 
τόπους της Μήλου ή της Πολυαίγου. Ακόμη κι εσείς, οι λάτρεις της ταχύτητας, θα 
βρείτε την κρουαζιέρα σας: κλείστε το ταχύπλοο μόνο για εσάς και εξασφαλίστε 
περισσότερο χρόνο για κολύμπι στους αγαπημένους σας προορισμούς.

Live an unforgettable experience at sea, exploring the amazing Milos coastline 
and nearby islands. Polco Sailing offers two different excursions for small groups, 
providing comfort and high-quality services. Join them for a full-day sailing cruise 
to discover the inaccessible west Milos beaches, the magnificent cave of Sykia 
and the enchanting Kleftiko or for a luxurious catamaran cruise circumnavigating 
Milos with stops for swimming and snorkeling at the island’s top destinations, as 
well as a visit to Galazia Nera, the most exotic shore of Polyaigos. If you wish to 
enjoy private moments with your loved ones, then charter an exclusive vessel and 
set your own course through the dreamy landscapes of Milos and Polyaigos. As for 
thrill seekers, you may book a private speedboat cruise and have more swimming 
time at your favorite spots. Sailing with Polco is fun!

www.mymilos.gr tip: 
Γνωρίστε ακόμα καλύτερα τα νησιά μας διοργανώνοντας μια 
ιδιωτική διήμερη περιπέτεια στη Μήλο και την Πολύαιγο με 
διανυκτέρευση σε μια ονειρική απομονωμένη αμμουδιά.

Get to know our islands even better by organizing
a private two-day sailing adventure in Milos and
Polyaigos with an overnight stay at a secluded bay.Free Wi-Fi hotspot
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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

Pits Watersports
Ζήστε την περιπέτεια, διασκεδάστε, νιώστε
την αδρεναλίνη! Ακολουθήστε τους έμπει-
ρους οδηγούς του PITS και ανακαλύψτε 
τις εντυπωσιακές σπηλιές του Κλέφτικου 
ή τις μαγευτικές ακτές της Πολυαίγου 
μ’ ένα ταχύπλοο σκάφος ή με την 
«ελευθερία» ενός jet ski. Εσείς πάλι, οι 
γνώστες του θαλάσσιου σκι, wakeboard ή 
wakesurf, θα βρείτε τις τέλειες συνθήκες 
για να χαρείτε το αγαπημένο σας άθλημα. 
Αν όμως λαχταράτε να δοκιμάσετε για
πρώτη φορά, οι πεπειραμένοι εκπαιδευτές
του θα χαρούν να σας μυήσουν. Ακόμη, 
τα θαλάσσια φουσκωτά παιχνίδια (tubes) 
θα σκορπίσουν το γέλιο σε μικρούς και 
μεγάλους.

Live the adventure, have fun, feel the 
adrenaline! Follow PITS’ experienced 
skippers and discover the impressive
caves of Kleftiko or the enchanting beaches
of Polyaigos on a speedboat or with the 
freedom only a jet ski gives you. Those of 
you well-seasoned in water skiing, wake-
boarding or wakesurfing will find the ideal 
conditions to enjoy your favorite sport. If 
on the other hand, you’re eager to try out
for the first time, then qualified instructors
will be happy to teach you. Moreover, the
inflatable tubes will add to the fun of 
water play and definitely put a smile on 
both young and old.  

www.mymilos.gr tip: 
Νοικιάστε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, ένα κανό ή ένα 
SUP και ανακαλύψτε τις θερμές πηγές μες στις 
μικρές σπηλιές του ατμοσφαιρικού κόλπου.
Rent a paddle boat, a canoe, or a SUP & discover 
the hot springs hidden within the small caves of 
the captivating bay.

Παλιοχώρι / Paliochori
facebook: Pits Watersports
www.pitswatersports.com
info@pitswatersports.com 
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 982082, 6945 047286
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Volcano Boat Volcano Boat

www.mymilos.gr tip: 
Το πλήρωμα, παθιασμένοι δύτες και πολύ καλοί γνώστες της Μήλου, 
σας αποκαλύπτει τα υποβρύχια μυστικά του νησιού. Εμπιστευτείτε 
τους για συναρπαστικές εξερευνήσεις.

The crew, passionate divers who are well-acquainted with Milos, will 
reveal the island’s underwater secrets to you. Place your trust on 
them for fascinating explorations.

Αδάμας / Adamas 
www.volcanoboat.eu 
volcanoboat@gmail.com 
Κιν. / Mob.: (+30)  6949 244200

Θέλετε να ζήσετε μια αξέχαστη θαλασσινή εμπειρία γεμάτη υποβρύχιες εξερευνήσεις 
και snorkeling χωρίς να αφιερώσετε όλη τη μέρα σας στο ταξίδι; Το Volcano, ένα 
καλοτάξιδο ταχύπλοο φουσκωτό 15 μέτρων, σας ταξιδεύει άνετα και γρήγορα σε 
ονειρικές παραλίες, στους μαγευτικούς σχηματισμούς της Συκιάς και του Κλέφτικου 
ή γύρω από τη Μήλο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο. Θα θαυμάσετε την παρθένα 
επιβλητική ακτογραμμή και θα γεμίσετε εντυπωσιακές εικόνες. Θα χορτάσετε 
περιπέτειες σε πολύχρωμες σπηλιές, βουτιές και μηλέικες ιστορίες, ενώ συγχρόνως 
θα έχετε άπλετο χρόνο για να κολυμπήσετε και να διασκεδάσετε.

Επιβιβαστείτε λοιπόν, και ζήστε μαζί με τους συνταξιδιώτες σας την εκπληκτική 
εμπειρία μιας κρουαζιέρας ανακάλυψης ή ναυλώστε το σκάφος και νιώστε τη μαγεία 
μιας ιδιωτικής περιήγησης.

Do you want to enjoy a memorable sea experience with underwater exploration and
snorkeling, without having to spend all day travelling? The Volcano, a 15-meter 
mega rib speedboat, will cruise you quickly and comfortably to dreamlike beaches, 
in the magical formations of Sykia and Kleftiko or around Milos, Kimolos and 
Polyaigos. You will be able to admire the imposing pristine coastline and
appreciate breathtaking vistas. Live your adventure amid colorful caves, diving
and Melian stories, with ample time to swim and enjoy yourselves.

So, embark on an amazing cruise with your fellow travelers or charter the boat
and indulge in the magic of a private tour.
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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



Skipper Rent Boat Milos Skipper Rent Boat Milos

www.mymilos.gr tip: 
Ναυλώστε ένα θαλάσσιο ταξί και τέλος η ανησυχία για τα 
δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων. Ταξιδέψτε όποτε 
θέλετε, για όπου θέλετε!

Charter a water taxi and forget about worrying over 
ship and flight itineraries. Travel whenever you desire, 
to any destination you desire!

Αδάμας & Προβατάς / Adamas & Provatas 
www.rentboatmilos.com
info@rentboatmilos.com  
Κιν. / Mob.: (+30) 6948 106520, (+30) 6942 902968

Γίνετε εσείς ο καπετάνιος της καλύτερης μέρας των διακοπών σας! Εξερευνήστε με 
τους δικούς σας ρυθμούς τις ομορφιές της μηλέικης ακτογραμμής είτε ναυλώνοντας, 
ακόμη κι αν δεν έχετε άδεια ταχύπλοου, ένα μικρό πανεύκολο στην πλοήγηση σκάφος 
ή αν είστε «διπλωματούχος», ένα ταχύπλοο φουσκωτό. Εγγύηση για ένα απολαυστικό 
και ασφαλές ταξίδι η προκαταρκτική εκπαίδευση και οι ταξιδιωτικές οδηγίες. Αν πάλι 
προτιμάτε την ξεγνοιασιά του απλού επιβάτη, έμπειροι καπετάνιοι θα σας ξεναγήσουν 
σε κρυμμένους θαλασσινούς θησαυρούς ακόμα και με φεγγαρόφωτο!
Yoga & Scuba: θέλετε να «νιώσετε» τη Μήλο πιο εναλλακτικά; Συνδυάστε τη 
θαλασσινή σας εκδρομή με μια κατάδυση στο γαλάζιο βυθό του νησιού μας ή με 
χαλαρωτικά μαθήματα Hatha Yoga χαιρετώντας τον ήλιο από τις ήσυχες μαγευτικές 
παραλίες. Έμπειροι δάσκαλοι θα οδηγούν κάθε σας βήμα.

Become your own captain for the best day of your vacation! Explore the beauties 
of the Melian coastline at your own pace, either chartering -even if you don’t have 
a power boat permit- a small and easy to navigate vessel, or, if you have a permit, 
an inflatable speed boat. The preliminary training and travel advice offered by the 
crew will guarantee an enjoyable and safe voyage. If, again, you prefer kicking back 
as a carefree passenger, experienced skippers will take you on a journey in search 
of hidden sea treasures even... under the moonlight!
Yoga & Scuba: Feel like experiencing an alternative Milos? Combine your sea 
excursion with a dive into our island’s blue depths, or enjoy a relaxing Hatha Yoga 
class, as you salute the sun from a quiet, magical beach. Seasoned teachers will 
guide you through every step.
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Παλιοχώρι / Paliochori
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.

Salon de Beauté
Ένα νέο κέντρο χαλάρωσης και ευεξίας 
που αξίζει να επισκεφθείτε. Το έμπειρο 
προσωπικό του θα σας βοηθήσει να ξεκου-
ραστείτε και να μειώσετε το καθημερινό 
άγχος προσφέροντας εξειδικευμένες 
υπηρεσίες όπως: θεραπείες προσώπου 
και σώματος βασισμένες σε ειδική 
διάγνωση δέρματος, ανδρική περιποίηση, 
μόνιμο μακιγιάζ φρυδιών, extension και 
lifting βλεφαρίδων, διάφορα είδη μασάζ, 
αποτρίχωση προσώπου και σώματος, 
μακιγιάζ αλλά και νυφικά πακέτα.
Ο τέλειος χώρος για να ανανεωθείτε και 
ανακαλύψτε τον πιο όμορφο εαυτό σας! 
Προσφέρονται επίσης συνεδρίες μασάζ 
σε επιλεγμένους χώρους διαμονής.

A new relaxation and rejuvenation center 
that is definitely worth a visit. Its experi-
enced staff will help you rest and reduce 
your everyday stress levels, offering 
specialized services, such as: face and
body treatments based on an individual
skin diagnosis, men’s treatments, 
permanent eyebrow makeup, eyelash 
extensions and lifts, various massage 
types, facial and body waxing, makeup, 
as well as bridal packages. This is the 
perfect place to revitalize yourself and 
discover your true beauty! You may also 
enjoy their external massage services at 
select accommodations.

www.mymilos.gr tip: 
Επώνυμα ποιοτικά καλλυντικά και επαγγελματικά 
προϊόντα περιποίησης. Απολαύστε τα στο 
φιλόξενο σαλόνι ομορφιάς ή στο χώρο σας!
Experience the beneficial properties of high 
quality cosmetics and professional products
at the salon or take them home!

Αδάμας / Adamas
facebook: Salon-De-Beaute-in-Milos 
georgiaggr@yahoo.gr 
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22760  
Κιν./ Mob.: (+30) 6944 945207 

Free Wi-Fi hotspot
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Iατροί Μήλου / Milos Medical

Xειρουργός Οφθαλμίατρος
Δρακόπουλος Ιωάννης 

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

Παιδίατρος
Μπουρνέλη Μαργαρίτα 

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

ΩΡΛ
Πετρόπουλος Χρήστος 

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

Διαγνωστικό Κέντρο
CLINITEST - Κλεινάκης Ιωάννης 
Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, 
Υπέρηχοι, Μαστογραφία

Τριοβάσαλος
clinitest.m@gmail.com
Τηλ. 22870 28018
Κιν. 697 2504323

Eye Specialist
Drakopoulos Ioannis 

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

Pediatrician
Bourneli Margarita 

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

Otolaryngologists
Petropoulos Christos 

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

Medical Testing Center
CLINITEST – Klinakis Ioannis 
Microbiology, Radiology,
Sonography, Mammography

Triovassalos
clinitest.m@gmail.com
Tel. (+30) 22870 28018
Mob.  (+30) 697 2504323 Χρ
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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

Πτήσεις / Flights: Olympic Air www.olympicair.com tel. 801 8010101 (local calls),
(+30) 210 3550500 (international) | Sky Express www.skyexpress.gr tel. (+30) 2551 089300

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. (+30) 22870 21378

Ταχυδρομείο, Τριοβάλος / Post Office, Triovasalos tel. (+30) 22870 21214

   Κέντρο Υγείας , Πλάκα / Hospital & Health Center, Plaka tel. (+30) 22873 60001, 60030

     Φαρμακεία (Αδάμας, Πλάκα, Τριοβάσαλος, Πολλώνια)
     Drugstores (Adamas, Plaka, Triovasalos, Pollonia)
      tel. (+30) 22870 22178, 21405, 21045, 21240

Καρνάγιο Αδάμαντα
Ρυμούλκηση, Διάσωση & Ανέλκυση Σκαφών

Adamas Boatyard
Boat Rescue, Towage & Salvage
Επικοινωνία / Contact:
(+30) 22870 22122, 6944 555592, 6977 506396, vichos_tugs@yahoo.com

Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου
Volunteer Rescuers of Milos

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

The team delivers rapid, lifesaving aid in emergency situations, such as accidents, 
search and rescue, fires, natural disasters

Επικοινωνία  / Contact:  (+30) 6940 538000 (24/7), oedimilou@gmail.com 



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, Παλιοχώρι, 
Προβατάς, Φυριπλάκα

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   -   http://milosbuses.com 
Γραμμές: 
Αδάμας-Τριοβάσαλος-Πλάκα-Κατακόμβες-Τρυπητή
Αδάμας-Μύτακας-Πάχαινα-Παπάφραγκας-Φυλακωπή-Πολλώνια 
Αδάμας-Ζεφυρία-Παλιοχώρι 
Αδάμας-Αεροδρόμιο-Αχιβαδόλιμνη-Προβατάς 
Αδάμας-Camping «Αχιβαδόλιμνη» 
Αδάμας-Σαρακήνικο
Αδάμας-Τσιγκράδο-Φυριπλάκα 
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 & 54)

Πώς να κυκλοφορήσετε στη Μήλο
Αρχαία Πόλη Φυλακωπής  
Φυλακωπή 
Τηλ.: (+30) 22870 41290, 28026 
Είσοδος: 3€ (μειωμένο 2€)

Κατακόμβες, Τρυπητή 
Τηλ. : (+30) 22870 21625
Ανοιχτά: 8:30-18:00 εκτός Τρίτης
Είσοδος: 4€ (μειωμένο 2€) 

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

Αρχαιολογικοί Χώροι * 

Καλλιτεχνικά δρώμενα
Ιούλιο - Αύγουστο στην γκαλερί του μπαρ ΑΚΡΗ, Αδάμας (σ. 106)

Πολιτιστικό Φεστιβάλ Μήλου 
Μουσική, Θέατρο, Παραστάσεις | Βλ. επίσης σελ. 40 - 41
Τηλ.: (+30) 22873 60100 (Δημαρχείο Μήλου)

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

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο 
Πλάκα 
Τηλ.: (+30) 22870 21292,
Ανοιχτά:11:00-13:30
& 18:30-22:00 (εκτός Τρίτης)
Είσοδος: 4€ (65+& φοιτητές εκτός 
ΕΕ 2€, φοιτητές EE & παιδιά 1-19 
ελεύθερη)

Μεταλλευτικό Μουσείο, Αδάμας 
www.milosminingmuseum.com 
Τηλ.: (+30) 22870 22481
Ανοιχτά:Ιουν & Σεπ, 10:00-14:00 
& 17:30-21:00 (Δε-Κυρ) 1/7-31/8, 
9:30-14:00 & 17:30-22:00 (Δε-Κυρ)
Οκτ, 10:00-14:00 (Τρ-Κυρ) 1/11-31/3, 
κατόπιν συνεννόησης 1/4-31/5, 
10:00-14:00 (Δε-Κυρ. εκτός 19/4, 1/5)  
Είσοδος : 5€  (μειωμένο 3€, παιδιά < 
6 δωρεάν)

Πολεμικό Μουσείο, Πλάκα - Φλάρης 
Καλέστε για πληροφορίες
Τηλ.: (+30) 22870 21218
Κιν.: (+30) 6944 445558

Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλάκα 
Τηλ.: (+30) 22870 28026 
Ανοιχτά: καθημερινά εκτός Τρίτης 
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:13/4-31/10,
9:15-13:15 (εκτός Κυρ.)
Είσοδος ελεύθερη 

Ναυτικό Μουσείο, Αδάμας
Κιν.: (+30) 6974 881393
Καλέστε για πληροφορίες

Μουσείο Άμμου, Πλάκα
Κιν.: (+30) 6938 266860
Ανοιχτά: 1/7-30/9, 10:00-15:00 
& 19:00-24:00 (καθημερινά) 
Είσοδος ελεύθερη (βλ. σ. 54)
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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, 
Paliochori, Provatas, Fyriplaka

The island of Kimolos: You can travel to Kimolos by a small 
ferry-boat that runs frequently 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   -   http://milosbuses.com
Bus Routes:  
Adamas-Triovasalos-Plaka-Catacombs-Trypiti
Adamas-Mytakas-Pahena-Papafragas-Phylakopi-Pollonia
Adamas-Zefyria-Paliochori
Adamas-Airport-Achivadolimni-Provatas
Adamas- Camping “Achivadolimni”
Adamas-Sarakininko
Adamas-Tsigrado-Fyriplaka
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 & 54)How to get around

Catacombs of Milos, Trypiti
Open: 8:30-18:00 (except Tue.)
Admission: 4€ (seniors 2€)
Tel: (+30) 22870 21625

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

Archaeological Sites *

Cultural Events
July - August at the gallery of AKRI bar, Adamas (p. 106)

Milos Cultural Festival 
Music, Theater, Performance | See also pp. 40 - 41
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
 

Folk & History Museum, Plaka
Tel: (+30) 22870 21292
Open: 11:00-13:30
& 18:30-22:00 (except Tue.)
Admission: 4€ (seniors & non- EE
students 2€, EE students
& youngsters 1-19 free)

Mining Museum, Adamas
www.milosminingmuseum.com 
Tel: (+30) 22870 22481
Open: June & Sep, 10:00-14:00 
& 17:30-21:00 (daily) 1/7-31/8, 
9:30-14:00 & 17:30-22:00 (daily)
Oct, 10:00-14:00 (Tue-Sun)
1/11-31/3, by appointment
1/4-31/5, 10:00-14:00 (Mon-Sun 
except 19/4, 1/5) Admission: 5€ 
(seniors & students 3€, children < 6 free)

War Museum, Plaka - Flaris
Please call for info
Τηλ.: (+30) 22870 21218
Mob.: (+30) 6944 445558

Archaeological Museum. Plaka
Tel: (+30) 22870 28026 
Open: daily except Tuesday
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: 13/4-31/10, 9:15-13:15, 
(except Sun.)
Free Admission

Naval Museum, Adamas
Mob: (+30) 6974 881393
Please call for info

Sand Museum, Plaka
Open: 1/7-30/9, 10:00-15:00
& 19:00-24:00 (daily)
Free Admission (see p. 54)

Ancient City of Phylakopi
Phylakopi
Tel: (+30) 22870 41290 , 28026
Admission: 2€ (seniors 1€)

* Summer opening hours will
  probably be extended. Call to
  verify or for appointments. 
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