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Eisagogiki Christodoulos A. Moutsos aevenox    
tel.: 26610 30855 Corfu - Greece     |  www.moutsos.gr

Souvenirs are... Greek!

Σουβενίρ brand  
που περιλαμβάνει την Ελληνική  
μπλε Θάλασσα,  
Συν τον μπλε ουρανό, τον ήλιο,  
τη φιλοξενία, τους ανθρωπους  
και όλες τις Ελληνικές αναμνήσεις σας!

Souvenir branded products 
by Seaplusino.  
The Greek blue Sea,  
Plus the blue sky, the sun,  
the hospitality, the people  
and all your Greek memories.

Ζήστε το στην Ελλάδα!



Eisagogiki Christodoulos A. Moutsos aevenox - tel.: 26610 30855 Corfu - Greece   |    www.moutsos.gr

Greek designs & Greek imaginations.  
Capture the Greek beauty & Greek mood! 

Be inspired by Eva!
Τα μπιζού με τα Ελληνικά σχέδια  
& την Ελληνική Αισθητική.  

Αιχμαλωτίστε την Ελληνική ομορφιά  
& την Ελληνική διάθεση!

Εμπνευστείτε από την Εύα! 

W o m e n . . .  G r e e k  A c c e s s o r i e s !
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CEO’s note

“We are half way there”.
Welcome to one of the 14 airports operated by Fraport 
Greece.
I would like to thank you for choosing Greece as your 
holiday destination. 
This beautiful land with its exceptional climate, wonderful 
beaches & landscape, culture and unique hospitality has 
justifiably topped tourists’ preferences around the world.   
Since April 2017 Fraport Greece is managing, operating and 
most importantly revamping 14 airports, making your visit 
to Greece even more enjoyable, comfortable and hassle free. 
For that reason we are investing €415 million in new 
airport infrastructure. Last year we completed construction 
works at Chania in Crete, the island of Zakynthos and the 
northern city of Kavala. These newly revamped airports 
now welcome travellers in a friendly environment featuring 
state of the art technology, a speedy check-in process and 
plenty of choices for shopping and for tasting local flavours. 
2019 marks the completion of works at another six airports 
in Aktion, Kefalonia, Mytilini, Rhodes, Samos and Skiathos. 

The remaining five new airports in Corfu, Kos, 
Mykonos, Santorini and Thessaloniki will be 
delivered by 2021. 
Last year our airports recorded a very high 
increase in passenger traffic, a strong reminder 
of Greece’s leading position in the global tourist 
industry. You can learn more about our project, 
investment plan and ways Fraport Greece 
supports economic growth and Greek tourism on 
pages 134-135.
All of us at Fraport Greece hope you enjoy your 
time at the 14 destinations we serve. We do 
apologize for the ongoing works at the airports, 
but we are working non-stop to create a new and 
unique travel experience for you. Should you wish 
to learn more about the project or to let us know 
of your travel experience, please send us an e-mail 
via the respective airport website and our team 
will be quick to respond.
Our goal remains the same: to continuously 
improve and enhance your travel experience! 

Καλό Ταξίδι

Alexander Zinell 
CEO Fraport Greece 

Dear Traveller,

“Since April 2017 
Fraport Greece is 

managing, operating 
and most importantly 

revamping 14 airports, 
making your visit to 

Greece even more 
enjoyable, comfortable 

and hassle free. 
For that reason we 
are investing €415 

million in new airport 
infrastructure.”

«Από τον Απρίλιο 
του 2017, η Fraport 

Greece έχει αναλάβει 
τη διαχείριση, τη 

λειτουργία και κυρίως 
την ανακαίνιση 14 

αεροδρομίων, με 
απώτερο στόχο να 

καταστήσει την 
επίσκεψή σας στην 
Ελλάδα ακόμα πιο 

ευχάριστη, άνετη και 
χωρίς προβλήματα. 

Γι’ αυτόν το λόγο 
επενδύουμε 415 

εκατ. ευρώ σε νέες 
αεροδρομικές 

υποδομές».
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CEO’s note

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα 
για το έργο μας ή θα θέλατε να μας 
ενημερώσετε για την ταξιδιωτική σας 
εμπειρία, στείλτε μας e-mail μέσω 
της αντίστοιχης ιστοσελίδας του 
αεροδρομίου και η ομάδα μας θα σας 
απαντήσει πολύ σύντομα.
Ο στόχος μας παραμένει ίδιος: 
να βελτιώνουμε συνεχώς και να 
ενδυναμώνουμε την ταξιδιωτική σας 
εμπειρία!

Καλό Ταξίδι

OUR GOAL REMAINS THE SAME: TO 
CONTINUOUSLY IMPROVE AND ENHANCE 

YOUR TRAVEL EXPERIENCE! 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΈΝΈΙ ΙΔΙΟΣ: 

ΝΑ ΒΈΛΤΙΏΝΟΥΜΈ ΣΥΝΈΧΏΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΈΝΔΥΝΑΜΏΝΟΥΜΈ ΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΗ ΣΑΣ 

ΈΜΠΈΙΡΙΑ!

Αγαπητέ Ταξιδιώτη,
Καλώς ήλθατε σε ένα από τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η 
Fraport Greece.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε την Έλλάδα ως προορισμό 
των διακοπών σας.
Η πανέμορφη αυτή γη, με το εξαιρετικό κλίμα, τις υπέροχες παραλίες 
και τα τοπία, τον πολιτισμό και τη μοναδική φιλοξενία της, είναι 
δικαιολογημένα στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών σε όλο 
τον κόσμο.
Από τον Απρίλιο του 2017, η Fraport Greece έχει αναλάβει τη διαχείριση, 
τη λειτουργία και κυρίως την αναβάθμιση 14 αεροδρομίων, με απώτερο 
στόχο να καταστήσει την επίσκεψή σας στην Έλλάδα ακόμα πιο 
ευχάριστη και άνετη. 
Γι’ αυτόν το λόγο επενδύουμε 415 εκατ. ευρώ σε νέες αεροδρομικές 
υποδομές. Πέρυσι ολοκληρώσαμε τις εργασίες στα Χανιά (Κρήτη), τη 
Ζάκυνθο (Έπτάνησα) και την Καβάλα (ελληνικός Βορράς). Αυτά τα 
τρία ανακαινισμένα αεροδρόμια προσφέρουν σήμερα στους ταξιδιώτες 
ένα φιλικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τεχνολογίες αιχμής, 
γρήγορες διαδικασίες στο check-in και πολλές επιλογές για αγορές και 
δοκιμή τοπικών γεύσεων. 
Το 2019 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των έργων σε άλλα έξι 
αεροδρόμια, συγκεκριμένα στο Άκτιο, την Κεφαλονιά, τη Μυτιλήνη, 
τη Ρόδο, τη Σάμο και τη Σκιάθο. Τα υπόλοιπα πέντε αεροδρόμια στην 
Κέρκυρα, την Κω, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Θεσσαλονίκη θα 
παραδοθούν ολοκαίνουργια μέχρι το 2021.
Πέρυσι, τα αεροδρόμιά μας παρουσίασαν πολύ μεγάλη αύξηση 
της επιβατικής κίνησης, ισχυρή υπόμνηση της ηγετικής θέσης της 
Έλλάδας στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα για το έργο, το επενδυτικό μας πρόγραμμα και τους 
τρόπους με τους οποίους η Fraport Greece υποστηρίζει την οικονομική 
μεγέθυνση και τον ελληνικό τουρισμό στις σελίδες 134-135.
Όλοι εμείς στη Fraport Greece ελπίζουμε να απολαύσετε την παραμονή 
σας στους 14 προορισμούς που εξυπηρετούμε. Ζητούμε συγγνώμη για 
τις τρέχουσες εργασίες στα αεροδρόμια, αλλά εργαζόμαστε αδιάκοπα για 
να δημιουργήσουμε μια νέα και μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία για εσάς. 

Alexander Zinell 
Διευθύνων Σύμβουλος  
της Fraport Greece 



Sharing memories
of an island escape
Find out more at sheratonrhodesresort.com

SHERATON RHODES RESORT
Ialyssos Avenue, Rhodes

South Aegean, 85101, Greece 
T +30 22410 75000 

info.rhodes@sheraton.com G
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Making a memorable
passenger experience

Meanwhile, although those areas are 
being upgraded in accordance with the 
international standards, they are also 
reflecting the warmth of Greek hospitality. 
Thus, visitors can enjoy local products and 
flavors of Greece, shortly before depart-
ing, but they can also be served at world 
renowned food and drinks chains, also 
available in the airport’s area. 
The strategic infrastructure upgrade at 

the 14 airports has placed FRAPORT 

Greece in a leading position, at the insti-

tution of the Tourism Awards 2019.

Μια χρυσή διάκριση αποδόθηκε στη FRAPORT Greece, 2 μόλις 

χρόνια από την ανάληψη της διαχείρισης των 14 ελληνικών 

αεροδρομίων.

Μέσω της επιτυχημένης υλοποίησης του επενδυτικού προ- 

γράμματος που έχει σχεδιάσει, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση τόσο στην εικόνα και τις υποδομές των αεροδρομίων, 

όσο και στη συνολική εμπειρία που απολαμβάνουν οι επι- 

σκέπτες. Τα εμπορικά καταστήματα και οι χώροι εστίασης των 

αεροδρομίων επεκτείνονται, για να ξεπεράσουν έως το 2021, 

τα 30.000 τ.μ. Παράλληλα σημειώνεται ότι ενώ οι χώροι αυτοί 

αναβαθμίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διατηρούν 

αναλλοίωτη τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας. 

FRAPORT Greece has been awarded the golden prize at Tourism Awards 2019, just 2 years after the 
company  manages the 14 greek airports. Successfully implementing the proposed investment 
plan, Fraport Greece places great emphasis on the image and infrastructure of the airports, as well 
as on the overall experience their visitors enjoy. Shopping and dining areas in the airport areas 
expand, and are expected to cover more than 30,000 sq.m. until 2021. 

Έτσι, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα λίγο πριν αναχωρήσει, να απολαύσει τοπικά προϊόντα και 

γεύσεις της Ελλάδας, και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθεί από παγκοσμίως γνωστές αλυσίδες εστίασης, 

που λειτουργούν επίσης στους χώρους των αεροδρομίων. 

Η στρατηγική αναβάθμιση των υποδομών στα αεροδρόμια έφερε τη FRAPORT Greece στην πρώτη 

θέση του θεσμού των Tourism Awards 2019.

 FRAPORT Greece turns golden at Tourism Awards 2019

Χρυσή η FRAPORT Greece στα Tourism Awards 2019
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Kos is the island with the 
longest length of mild 
coastlines and beaches in the 
Mediterranean. Η Κως είναι 
το νησί με το μεγαλύτερο 
μήκος ήπιων ακτών και 
παραλιών στη Μεσόγειο. 

30
Sunkissed

Rhodes belongs to  
the Sun. Όταν  

ο Ήλιος “αγκάλιασε” 
 το νησί του. 

32-33
Samos’ light 

saver
Focus on the Samian 

beauty. Η Σάμος του Νίκου 
Χατζηιακώβου.

116-127
Meet the locals 

Gifted people  
with fresh ideas.  

Η δημιουργική πλευρά  
των ντόπιων.

108-115
From Corfu to 

Rhodes 
The Durrells’ hideouts.  

Στα καταφύγια  
των Ντάρελς.

62-67
Beach time

Splash into Kos’ best 
beaches. Παιχνίδια σε 

γαλάζια νερά, αμμουδιές 
και βότσαλα. 

Contents | Περιεχόμενα

62
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26
Save the date
See you in the best festivals. 
Ραντεβού στα δημοφιλέστερα 
φεστιβάλ.

34-35
Ireon of Samos by numbers
Decoding the ancient religious 
center. Στο θρησκευτικό κέντρο 
της αρχαιότητας.

36-41
Art+Culture
Follow the artists. 
Με οδηγούς τους καλλιτέχνες.  

42-43
Sightseeing walks
Walking through the Medieval 
Town of Rhodes. Βόλτα στην 
επιβλητική Μεσαιωνική Πόλη. 

48-61
Unforgettable stays
Hotel nights to remember.  
Check in πολλών αστέρων. 

68-69
Beach Therapy 
Samos’ heavenly seas. Βουτιά 
στον επίγειο παράδεισο της 
Σάμου.

70-71
10+1 amazing beaches to visit
Dive into Rhodes’ blue. Καθαρά 
νερά, socialising και ξέγνοιαστες 
καλοκαιρινές στιγμές.

72-85
Taste patrol
The islands’ finger-licking picks. 
Η επιτομή του καλού φαγητού. 

87-98
Chasing treasures 
Spot it. Love it. Buy it. Ο 
παράδεισος του shopping περνά 
από τις καλύτερες διευθύνσεις.

100-104
Let’s groove 
What happens in Greek islands, 
stays in Greek islands. Αξέχαστες 
νησιώτικες νύχτες.

107
There I was
When Rhodes seduced Anthony 
Quinn. Γυρίζοντας “Τα Κανόνια 
του Ναβαρόνε”.

129-145
Airport guide
RHO, KGS, SMI detailed info. 
Οδηγός για τα τρία αεροδρόμια.

32

RHO SMIKGS
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Publisher’s Note

Αφετηρία για το GREC14N, 
ένα περιοδικό φτιαγμένο 
για την Έλλάδα, με Έλλάδα, 
από  Έλληνες.
Η αποστολή του μία, 
ακούγεται απλή, αλλά δεν 
είναι καθόλου εύκολη. 
Η μύηση του επισκέπτη 
σε μία χώρα που βουτάει 
σε χιλιάδες χρόνια 
παράδοσης και πολιτισμού 
αλλά και που έχει μία 
σύγχρονη εικόνα είναι 
εκδοτική πρόκληση. Την 
αποδεχόμαστε διότι είναι η 
ίδια η χώρα μας που κάνει 
την αποστολή μας να αξίζει. 
Η Έλλάδα είναι ένας μικρός 
τόπος, όπου μπορείς να του 
εμπιστευτείς μία μεγάλη 
ελπίδα. Αξίζει τις μεγάλες 
προσδοκίες. Του καθενός. 
Όλων. Έίναι σαν παγωτό με 
όλες τις γεύσεις της ηδονής. 
Ένα parfait de vie, ουράνιο 
τόξο πλήρες. Αυτήν την 
παλέτα χρωμάτων και 
γεύσεων σκοπεύουμε 
να αναδείξουμε με ένα 
περιοδικό-πολυεργαλείο.

This is the inaugural issue 
of a magazine made for 
Greece, from Greece.
Its mission sounds simple: 
to help the visitor explore 
and connect better with 
Greece. 
Greece is thousands of 
years deep in culture and 
tradition yet remarkably 
cutting edge.
This is easier said than 
done. It is not an easy task. 
But we are ready to accept 
the challenge with a 
smart concept, actually a 
destinations tailor made 
multi – magazine.
What makes our mission 
worthwhile is Greece. It is a 
small country to which you 
can entrust a great hope; 
that deserves the great 
expectations of each and 
everyone. A country like 
an ice cream with all the 
flavours of pleasure.  
We aim to unleash this awe 
and invite you to indulge 
your senses with this parfait 
de vie that’s called Greece.
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ONE 
COUNTRY 

ONE 
MAGAZINE

MAGAZINE 2019

The “Compass concept”: 
4 separate editions, 6 separate publications, to cover  
the 14 destinations of the Fraport Greece Airports.

CORFU,  
KEFALONIA, 
ZAKYNTHOS  

& AKTION 
The Ionian Islands 

are among the 
best loved of 

Greece’s 6,000 
islands, famed 

for their startling 
beauty and their 

rich history

THESSALONIKI
Lively festivals, 
social events and 
a buzzing nightlife 
make Greece’s 
second-largest 
city the cultural 
capital of the 
country

CHANIA
Experience the heavenly and pure 
land of Chania brimming with natural 
beauty, history, memory and culture

The New Official Magazine of Fraport Greece 14 Airports
AVAILABLE IN: l THESSALONIKI l CHANIA l MYKONOS l SANTORINI l CORFU l ZAKYNTHOS



info@identitymedia.gr / identitymedia.gr

RHODES, SAMOS & KOS 
Crystal waters, sandy 
beaches, archaeological 
finds, medieval monuments 
and unique traditional
settlements are waiting 
to be discovered

LESVOS, SKIATHOS & KAVALA 
Each destination has its own identity. 

Castles and noble mansions, wild beauty, 
eco-friendly activities and sensational sea

MYKONOS & SANTORINI
Indulge your senses in Greece's most famous 
cosmopolitan islands, two whitewashed 
paradises in the heart of the Cyclades

l KEFALONIA l AKTION l RHODES l SAMOS l KOS l LESVOS l SKIATHOS l KAVALA
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Administration Financial Manager 
Maria Gatsi

Chief Accountant 
Katerina Georgali

tel.: +30 210 6106187-188
Αccounting & Taxation Support 

Your Confidence S.A.
Legal Advisor

Loukas Oikonomou 
tel. +30 210 4123061

Οικονομική Διεύθυνση 
Μαρία Γατσή
Λογιστήριο 

Κατερίνα Γεωργαλή
τηλ.: +30 210 6106187-188

Λογιστική Φοροτεχνική Υποστήριξη 
Your Confidence S.A.
Νομικός Σύμβουλος 
Λουκάς Οικονόμου

τηλ.: +30 210 4123061

GREC14N MAGAZINE 
Published by IDENTITY MEDIA S.A. 

GREC14N: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. Οι γνώμες που εκφράζονται στα κείμενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις της Fraport 
Greece. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή αποσπασματική μεταφορά κειμένων χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Εκδότη. Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν. Υπεύθυνος για το νόμο: 
Πέτρος Μπουροβίλης | GRECI4N: ΤWICE A YEAR PUBLICATION. Fraport Greece does not necessarily share the opinions expressed in GREC14N. No part of this publication may be reproduced 
without the prior permission from the publisher. This magazine is distributed free of charge. Responsible against the law: Petros Bourovilis  

50 Psaron Str., 15343, Ag. Paraskevi 
e-mail: info@identitymedia.gr, tel. +30 210 6106187-8 

Germanikis Scholis 10, 15123, Maroussi, Athens, GREECE
Phone +30 214 4000484, www.fraport-greece.com
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Sophia 
Karagianni
English professor  
& photographer 

She teaches English at the 
1st General Lyceum of Kos 
“Hippocratio”. Her resume 
includes many seminars 
on photography and spe-
cialization at the Michigan 
State University, whereas 
her unique photographic 
gaze records every special 
corner of the island, and not 
only that. During the last 
seven years, the creative 
teacher shows her active 
nature, organizing hiking 
tours in Kos and the nearby 
islands. Διδάσκει αγγλικά 
στο 1ο Γενικό Λύκειο της Κω 
«Ιπποκράτειο», το βιογραφικό 
της περιλαμβάνει πολλά 
σεμινάρια φωτογραφίας 
και ειδίκευση στο Michigan 
State University, ενώ η 
ιδιαίτερη φωτογραφική 
της ματιά καταγράφει κάθε 
ξεχωριστή γωνιά του νησιού 
και όχι μόνο. Τα τελευταία 
επτά χρόνια, η δημιουργική 
καθηγήτρια αναδεικνύει 
τη δραστήρια φύση της 
διοργανώνοντας πεζοπορίες 
στην Κω και τα γύρω νησιά. 

Nikos Kasseris 
Photographer  

Nothing presaged his future, 
when he graduated from 
Piraeus School of Economics. 
His work in applied photogra-
phy and artistic publications 
was “exposed” in numerous 
individual and collective 
shows in Greece, Europe 
and America. In 1996, the 
Academy of Athens awarded 
him for his photographic 
and publishing activity. 
Tίποτα δεν προοιώνιζε 
την πορεία του, όταν 
ορκιζόταν πτυχιούχος του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Πειραιά. Το έργο του στην 
εφαρμοσμένη φωτογραφία 
και τις καλλιτεχνικές εκδόσεις 
έχει «εκτεθεί» σε Ελλάδα, 
Ευρώπη και Αμερική. 
Για τη φωτογραφική και 
εκδοτική του δραστηριότητα 
βραβεύτηκε το 1996 από την 
Ακαδημία Αθηνών.

Special Contributors  
Συνεργάτες

VIDEOS
Download the free 
application on your 
smartphone of tablet. Scan 
the codes that you will 
find inside the pages. Wait 
for a few seconds. Enjoy 
the interactive live content 
(video/music). Κατεβάστε 
τη δωρεάν εφαρμογή στο 
smartphone ή το tablet σας. 
Σκανάρετε τους κωδικούς 
που θα βρείτε μέσα στις 
σελίδες. Περιμένετε 
μερικά δευτερόλεπτα και 
απολαύστε το interactive 
περιεχόμενο. 

Connect, 
Explore and 
Indulge in a 
Different way

Follow Us
Grec14n Magazine
@grec14n

Titsa Pipinou
Author

Born in Rhodes, she lived 
and studied in England. She 
returned to Rhodes, and she 
lives there ever since. Since 
1994, she has written and 
published 8 novels, while her 
short stories have been pre-
sented in anthologies, liter-
ary diaries, newspapers and 
magazines and translated in 
German and Czech. Her lat-
est book (2019) is entitled 
“Alessandro’s girl”. Γεννημένη 
στη Ρόδο, η Τίτσα Πιπίνου 
έζησε και σπούδασε στην 
Αγγλία. Από το 1994 έχει 
γράψει 8 μυθιστορήματα, τα 
οποία έχουν εκδοθεί. Κείμενά 
της έχουν δημοσιευθεί σε 
ανθολογίες, λογοτεχνικά 
ημερολόγια, εφημερίδες, 
περιοδικά κι έχουν 
μεταφραστεί. Το τελευταίο 
της μυθιστόρημα (2019) 
έχει τίτλο «Το κορίτσι του 
Αλεσάντρο». 

RHO SMIKGS

RHO Rhodes Content
Περιεχόμενο που αφορά 
στη Ρόδο

SMI Samos Content
Περιεχόμενο που αφορά 
στη Σάμο

KGS Kos Content
Περιεχόμενο που αφορά 
στην Κω
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FESTIVAL 13/7 

Summer Paradise  
Festival, Rhodes

For at least 8 hours, thousands 
of clubbers from many different 

countries will unite their love 
for electronic music. Για 8 ώρες, 
τουλάχιστον, χιλιάδες clubbers 
από πολλές διαφορετικές χώρες 

θα ενώσουν το κέφι και την αγάπη 
τους για την ηλεκτρονική μουσική.

Lindos Beach

MUSIC 8/7 

Uli Jon Roth Live, Rhodes
Legendary SCORPIONS guitarist 

is on a world tour playing famous 
songs of the band, but also tracks 

from his personal career. 
Ο θρυλικός κιθαρίστας των 
SCORPIONS, στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας περιοδείας του, έρχεται 
για πρώτη φορά στη Ρόδο με παλιές 

και νέες επιτυχίες. 
Colorado

FESTIVAL JUNE-SEPTEMBER 

Hippokratia 2019, Kos
Concerts, theater, various events, 
dance, singing and exhibitions in 
the biggest feast of the island in 
honour of the great Hippocrates. 

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 
εκδηλώσεις, τραγούδια, χοροί 
και εκθέσεις στη μεγαλύτερη 

γιορτή του νησιού προς τιμήν του 
Ιπποκράτη.

All around the island

SMIKGSRHO
Do not miss | What’s on when

SAVE
THE

DATE
Summer 2019

EVENT 3/8

Samos White Night
Lights, music, dance, cultural  
events and shops that remain  

open from the afternoon  
till early in the morning.

Φώτα, μουσική, χορός, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και καταστήματα 

που παραμένουν ανοιχτά από το 
απόγευμα και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της νύχτας.
Samos Town

FESTIVAL 7-9/8

16th Ireon  
Music Festival, Samos

A musical trip that celebrates 
summer, and promises special 

nights full of dancing and singing 
with renowned artists. Ένα μουσικό 
ταξίδι που γιορτάζει το καλοκαίρι 
και υπόσχεται μοναδικές βραδιές,  

γεμάτες χορό και τραγούδι. 
Ireon

ireon-music-festival-samos.gr

EVENT 28/8

Aghios Ioannis Feast, Kos
At the beautiful churchyard of 

Aghios Ioannis, get ready to take 
part in a huge religious celebration 

honoring the islands’ tradition.
 Έξω από την όμορφη εκκλησία  

του Αγίου Ιωάννη ετοιμαστείτε για 
μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, που 

τιμά την παράδοση του νησιού. 
Mastichari
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Great dates | Focus on 

SAMOS YOUNG ARTISTS FESTIVAL

Under the artistic direction of Masha Ilyashov and Alexis Karaiskakis - Nastos the festival celebrates its 10th year in 
the magnificent Ancient Theatre of Pythagorion. The repertoire ranges from 18th and 19th century European classics 
through to Italian Baroque music, contemporary music creations to traditional sounds of the Mediterranean. Υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση της Masha Ilyashov και του Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστου, το περίφημο φεστιβάλ γιορτάζει τα 
10 χρόνια του στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Το ρεπερτόριο εκτείνεται από την ευρωπαϊκή κλασική μουσική του 
18ου και του 19ου αιώνα μέχρι την ιταλική μπαρόκ, τις σύγχρονες μουσικές δημιουργίες και τους παραδοσιακούς 

ήχους της Μεσογείου.  
7-13/8, Ancient Theatre of Pythagorion, schwarzfoundation.com

7-13 
 Aug. 

2019
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Connect
T H E  M O S T  E XC I T I N G  T R AV E L  E X P E R I E N C E  B E G I N S  H E R E !

SMIKGSRHO

36°05'29.4"N 28°05'18.3"E

WATCH THE VIDEO 
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The Acropolis 
of Lindos 

Beneath the modern village of Lindos lies buried 
one of the most important ancient cities of 

Rhodes and the Εastern Aegean. The only visible 
today ancient monuments preserves the bare 

rock that rises from the sea at an altitude of 116 
meters and is a landmark of Lindos’ landscape. 
Κάτω από τον σύγχρονο οικισμό της Λίνδου 

βρίσκεται θαμμένη μια από τις σημαντικότερες 
αρχαίες πόλεις της Ρόδου και του Ανατολικού 
Αιγαίου. Τα μόνα ορατά σήμερα μνημεία της 

αρχαιότητας διέσωσε ο επιβλητικός βράχος, που 
αναδύεται από τη θάλασσα σε υψόμετρο 116 μ. 

και αποτελεί ορόσημο του λινδιακού τοπίου.



30   GREC14N   2019

Greek Mythology | Island of the sun 

Everything started when a sharing went wrong. According to Greek mythology, in the 
aftermath of Zeus’ domination over the Giants, Zeus decided to distribute Earth to the 
Gods of Olympus. During the sharing, Sun God was absent in one of his usual journeys 
to light the Earth, and that’s why he was left with nothing. When Zeus offered a more 
fair sharing, Sun denied and asked for the land which would surface on the sea during 
his next rising. And that is how the deal was sealed. Sun, charmed, showered in his light 
the beautiful island which surfaced from the sapphire waters and lived in it with his 
wife, Nymph Rhodes, from whom the island took its name. 
The people of the island wanted to honour their protector and they built the Colossus 
of Rhodes, a huge statue of unparalleled art and aesthetics, based on a design of the 
sculptor Chares of Lindos. The statue, beside its destruction due to an earthquake just 
sixty years after the day it was unveiled, is known in history as one of the seven wonders 
of the ancient world.
Όλα ξεκίνησαν από μια λάθος μοιρασιά. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, 
στον απόηχο της επικράτησης του Δία επί των Γιγάντων, ο πρώτος αποφάσισε να 
μοιράσει τη Γη στους θεούς του Ολύμπου. Κατά τη μοιρασιά, ο θεός Ήλιος έλειπε 
σε ένα από τα γνωστά του ταξίδια για να φωτίσει τη Γη, με αποτέλεσμα να μείνει 

χωρίς μερίδιο. Στην πρόταση του Δία 
για μια εκ νέου δίκαιη μοιρασιά, ο Ήλιος 
αρνήθηκε ζητώντας να του δοθεί η γη 
που θα βγει στην επιφάνεια της θάλασσας 
κατά την επόμενη ανατολή του. Έτσι κι 
έγινε. Ο Ήλιος, γοητευμένος, έλουσε με 
τις ακτίνες του το πανέμορφο νησί που 
αναδύθηκε από τα γαλαζοπράσινα νερά 
και κατοίκησε σε αυτό με τη γυναίκα του, 
Νύμφη Ρόδο, από την οποία πήρε και το 
όνομά του.
Οι κάτοικοι, για να τιμήσουν τον 
προστάτη τους, κατασκεύασαν τον 
Κολοσσό της Ρόδου, ένα τεραστίων 
διαστάσεων άγαλμα απαράμιλλης τέχνης 
και αισθητικής, σε σχέδιο του γλύπτη 
Χάρη του Λίνδιου. Το άγαλμα, παρά την 
κατάρρευσή του λόγω σεισμού μόλις 60 
χρόνια μετά τα αποκαλυπτήρια, έμεινε 
στην ιστορία ως ένα από τα επτά θαύματα 
του αρχαίου κόσμου. 

Sunkissed
Did you ever wonder 
why Rhodes is one 
of the destinations 
with the most 
sunlight in Europe? 
Αναρωτηθήκατε ποτέ 
γιατί η Ρόδος είναι ένας 
από τους προορισμούς 
με τη μεγαλύτερη 
ηλιοφάνεια στην 
Ευρώπη;   

by Dimitris Golegos

It is said it had 
the same size 
as the Statue of 
Liberty in New 
York. Λέγεται 
ότι είχε το ίδιο 
περίπου μέγεθος 
με το Άγαλμα 
της Ελευθερίας 
στη Νέα Υόρκη. 

RHO

THE GREAT STATUE 
WAS INDICATIVE OF 
THE WEALTH AND ALSO 
THE TECHNOLOGICAL 
SUPERIORITY OF RHODES 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΕΣ ΑΓΑΛΜΑ 
ΉΤΑΝ ΕΝΔΕΙΞΉ ΠΛΟΎΤΟΎ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ 
ΎΠΕΡΟΧΉΣ ΤΉΣ ΡΟΔΟΎ 
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Through the lens of... | Personal views

Samos’ 
light saver 
Sea, people, streets, and sunsets, all fuse into a single 
entity: the beauty of Samos, as captured by Nikos 
Chatziiakovou’s lens. H ομορφιά της Σάμου, όπως την 
αιχμαλωτίζει ο φακός του Νίκου Χατζηιακώβου.

A hunter of contrasts and a lover of his island’s natural 
landscape, the photographer Nikos Chatziiakovou offers 
his own special viewpoint, armed with a camera and a pure 
love for Samos and its people. “Backdrop” of his childhood 
and adolescent pursuits, Samos became the field of his 
artistic action when he discovered photography as the only 
way to capture the moment, beyond what memory can 
retain or feelings can register. The moment when his lens are 
magnetized by spontaneity in peoples’ expressions or actions, 
or when a landscape unfolds its colours to the light, bringing 
out, depending on the circumstances, its serenity or ferocity. 
Such contrasts are transforming his island to an enchanting 
combination of mountain and sea, simple and elaborated 
architecture, an inexhaustible source of inspiration, in which 
he wouldn’t change anything. Κυνηγός αντιθέσεων και 
λάτρης του φυσικού τοπίου του νησιού του, ο φωτογράφος 
Νίκος Χατζηιακώβου χαρίζει τη δική του ιδιαίτερη ματιά 
οπλισμένος με μια φωτογραφική μηχανή και αγνή αγάπη για 
τη Σάμο και τους ανθρώπους της. «Σκηνικό» των παιδικών 
και εφηβικών του αναζητήσεων, η Σάμος έγινε το πεδίο της 
καλλιτεχνικής του δράσης όταν ανακάλυπτε τη φωτογραφία 
ως τον μοναδικό τρόπο να αιχμαλωτίζει τη στιγμή πέρα απ’ 
αυτό που συγκρατεί η μνήμη ή αποτυπώνει το συναίσθημα. 

Τη στιγμή που το 
φακό του μαγνητίζει 
ο αυθορμητισμός 
στην έκφραση ή 
την πράξη ενός 
ανθρώπου, που ένα 
τοπίο ξεδιπλώνει 
τα χρώματά του στο 
φως, «χαρίζοντάς» 
του ένα κλικ 
ηρεμίας ή αγριάδας. 
Τέτοιες αντιθέσεις 
μετατρέπουν το νησί 
του σ’ έναν μαγικό 
συνδυασμό βουνού 
και θάλασσας, απλής 
και περίτεχνης 
αρχιτεκτονικής, σε 
μια ανεξάντλητη 
πηγή έμπνευσης, 
στην οποία δεν θα 
άλλαζε τίποτα.  
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History | Must visit

Ireon of Samos 
by numbers
Decoding one of the most signifi-
cant religious centers in the ancient 
world. Αποκωδικοποιώντας ένα 
από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά 
κέντρα του αρχαίου κόσμου. 

by Vassia Antonopoulou
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108.63 m. 
LONG,  

55.16 m. WIDE, 
21.5 m. HIGH 

WERE THE 
DIMENSIONS 

OF THE GREAT 
TEMPLE. 

ΑΥΤEΣ HΤΑΝ 
ΟΙ ΔΙΑΣΤAΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛO-

ΠΡΕΠΟΥΣ 
 ΝΑΟY. 

ICON INDEX

Remnants 
of premises 
in the area 
are dated 
from this 
early period. 
Τα ίχνη 
κατοίκησης 
που έχουν 
βρεθεί στην 
περιοχή 
χρονολο-
γούνται ήδη 
από αυτήν 
τη μακρινή 
εποχή. 

IS THE HEIGHT OF THE COLOSSAL MARBLE 
KOUROS, KNOWN AS THE KOUROS OF 
SAMOS, FOUND ON THE SACRED WAY IN 
THE IREON. TODAY THE SCULPTURE STANDS 
IN THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF 
SAMOS. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ 
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΤΟΥ ΗΡΑΙΟΥ. ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΥ.

AROUND
1875
the first statue (Kori) of the 
Cheramyes’ dedication was 
unearthed. Today it stands 
in the Louvre Museum, Paris. 
In 1984 the second Kori was 
found, and you can see it in 
the Museum of Samos. Βρέθηκε 
η πρώτη Kόρη του Χηραμύη,  
η οποία εκτίθεται στο Μουσείο 
του Λούβρου. Η δεύτερη Κόρη  
ήρθε στο φως το 1984 και θα 
τη θαυμάσετε στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σάμου. 

8th c.BC
The Ireon and the ancient city 

of Samos begin to interact 
commercially, politically and 
religiously with all the other 
then known world. Το Ηραίον 
και η αρχαία πόλη της Σάμου 

εγκαινιάζουν εμπορικές, 
πολιτικές και θρησκευτικές 

επαφές με όλο τον τότε 
 γνωστό κόσμο.

WAS THE 
TOTAL 
NUMBER

OF 
COLUMNS 
THE 
GREAT 
TEMPLE 
HAD, BELONGING 
TO FOUR 
SIZES 
AND TYPES 
ΤΟΣΟΙ ΗΤΑΝ 
ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ 

ΤΟΥ 
ΝΑΟΥ, 
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΥΣ 
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In 1992 UNESCO 
included the Ireon 
in the list of World 

Cultural Monuments. 
Το 1992 η UNESCO 

ανακήρυξε το Ηραίον 
Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 
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Art+Culture
W H O ’ S  B E H I N D  W H A T

G E T  Y O U R  A N S W E R  Ο Ν  PA G E 
Δ Ε Ι Τ Ε  Σ Τ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α 39Impressionism

How can an artist interpret the stimuli provided  
by the environment, into colours and paintings?  
Πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης να μεταμορφώσει  
τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος σε χρώματα  
και πίνακες; 

RHO KGS SMI
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ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM RHODES
Housed in the Gothic-style building of the 
Knights Hospital, its permanent collection 
consists of finds dug out during excavations in 
the years of the Italian rule. Vases, jewellery, 
funeral items, sculptures and mosaics 
reveal the ancient history of the island. The 
seated lion with the bull’s head at its feet is 
exceptional. Στεγασμένο στο γοτθικού ρυθμού 
κτίριο του Νοσοκομείου των Ιπποτών, η μόνιμη 
συλλογή του αποτελείται από ευρήματα 
ανασκαφών που είχαν πραγματοποιηθεί επί 
ιταλοκρατίας. Αγγεία, κοσμήματα, ταφικά 
σύνολα κ.ά., αποκαλύπτουν την αρχαία ιστορία 
του νησιού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
καθιστό λιοντάρι με κεφάλι ταύρου στα πόδια 
του. odysseus.culture.gr
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SAMOS WINE 
MUSEUM
It is housed in a wonderful building 
of the 19th century layed out and 
adapted to the modern standards 
of museology and takes you a 
journey to the time-honoured 
viticulture of Samos. Through its 
exhibits (barrels, instruments, 
wooden tanks, chemistry 
equipment) it describes you the 
whole historical, social and cultural 
course of the island. Winetasting 
is also included. Στεγάζεται σε 
ένα υπέροχο πέτρινο κτίριο του 
19ου αιώνα, διαρρυθμισμένο 
στα πρότυπα της σύγχρονης 
μουσειακής επιστήμης, και σας 
ταξιδεύει στην πατροπαράδοτη 
αμπελοκαλλιέργεια της Σάμου. 
Περιγράφει μέσω εκθεμάτων 
(βαρέλια, εργαλεία, ξύλινες 
δεξαμενές, όργανα χημείου, κ.λπ.) 
όλη την ιστορική, κοινωνική 
και πολιτιστική διαδρομή 
του σαμιώτικου κρασιού. 
Περιλαμβάνονται 
επίσης 
οινογευστικές 
δοκιμές. 
samoswine.gr

JEWISH MUSEUM  
OF RHODES
It was inspired and founded by Aron Hasson, 
lawyer from Los Angeles and third generation 
Rhodian. Its aim is to give the visitor a chance 
to learn or enhance his knowledge about 
the Jewish history and tradition, to inform 
him on the actions of the community, thus 
strengthening the bonds of its members. 
Εμπνεύστηκε και ιδρύθηκε από τον Aron 
Hasson, δικηγόρο από το Λος Άντζελες και 
Ροδίτη τρίτης γενιάς. Στόχος του είναι να 
προσφέρει την ευκαιρία στον επισκέπτη να 
μάθει ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για 
την ιστορία και την παράδοση των Εβραίων 
και να ενημερωθεί για τις 
δραστηριότητες της κοινότητας, 
ενδυναμώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο τους δεσμούς των 
μελών της. jewishrhodes.org M
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MEDITERRANEAN 
SEA
Inspired by the symbolic position of 
the exhibition area and mostly by 
the view of the Mediterranean which 
one sees from its window, this year’s 
exhibition at Art Space Pythagorion 
examines the impact of human 
activity and interests on the fragile 
equilibrium of the ecosystem and 
the geopolitical issues of the seas 
and their repercussions, in the light 
of Samos and the Mediterranean. 
Εμπνευσμένη από τη συμβολική θέση 
του εκθεσιακού χώρου, και ιδίως 
από τη θέα προς τη Μεσόγειο που 
βλέπει κάποιος από το παράθυρό 
του, η φετινή έκθεση στο Art 
Space Pythagorion εξετάζει τον 
αντίκτυπο που έχουν οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τα συμφέροντα 
στην ευαίσθητη ισορροπία του 
οικοσυστήματος του πλανήτη και 
στα γεωπολιτικά ζητήματα των 
θαλασσών και τις επιπτώσεις τους 
μέσα από το πρίσμα της Σάμου 
και της Μεσογείου. 4/8-20/10, 
schwarzfoundation.com
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MODERN GREEK  
ART MUSEUM
Two new painting exhibitions adorn the rooms of the 
Nestoridion Melathron in Rhodes. A permanent, with 
71 works of the renowned Greek painter Dimitris 
Koukos, which are characterized by impressionistic 
elements, the dominant role of light and the lyric 
atmosphere. The periodic exhibition presents 
the work of visual artist Sotiris Sorogas, who is 
distinguished for the aesthetic and the spiritual 
concerns he sets through his art. Δύο νέες εκθέσεις 
ζωγραφικής κοσμούν τους χώρους του Νεστορίδειου 
Μελάθρου στη Ρόδο. Μια μόνιμη με 71 έργα του 
καταξιωμένου Έλληνα ζωγράφου Δημήτρη Κούκου, 
που χαρακτηρίζονται από τα ιμπρεσιονιστικά 
στοιχεία, τον κυρίαρχο ρόλο του φωτός και τη 
λυρική ατμόσφαιρα. Η περιοδική έκθεση (ως 
31/7) παρουσιάζει το έργο του εικαστικού Σωτήρη 
Σόρογκα, ο οποίος διακρίνεται για τους 
αισθητικούς όσο και πνευματικούς 
προβληματισμούς που θέτει μέσα από 
την τέχνη του. mgamuseum.gr
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In a listed Italian monument dated in 1935, the 
museum gathers the findings that came into light 
through excavations from the beginning of the 
century until nowadays. It is a two-storey building 
of fasist monumental architecture, where sculptures 
and works of art from the Hellenistic since the Later 
Roman period are presented. At the northwest room 
admire the imposing statue of Hippocrates and the 
epitaph sculptures of the Late Archaic and Classical 
period. Σε ένα διατηρητέο ιταλικό μνημείο του 1935, 

το μουσείο συγκεντρώνει τα ευρήματα που ήρθαν 
στο φως κατά τις ανασκαφές από τις αρχές του αιώνα 
μέχρι σήμερα. Είναι ένα διώροφο κτίριο φασιστικής 
μνημειακής αρχιτεκτονικής, όπου παρουσιάζονται 
γλυπτά και έργα τέχνης από την ελληνιστική μέχρι την 
υστερορωμαϊκή περίοδο. Στη βορειοδυτική αίθουσα, 
θαυμάστε το επιβλητικό άγαλμα του Ιπποκράτη, 
καθώς και τα επιτύμβια γλυπτά της υστεροαρχαϊκής 
και κλασικής περιόδου. 
odysseus.culture.gr

ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM OF KOS
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Where is it | Sightseeing

Decoding the key-stops of the Medieval Town of Rhodes. 
Αποκωδικοποιώντας τις στάσεις-κλειδιά της Μεσαιωνικής 
Πόλης της Ρόδου.  

by Dimitris Golegos 

43 min., 3,4 km., 
4,461 steps

1. MEDIEVAL WALLS / 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΤΕΙΧΗ 
With about 5 km. length and 12 m. 
wide, the strong walls that surround 
the Medieval Town had crucial role 
in the defense against the siege of 
Mehmed the Conqueror in 1480. Με 
μήκος περίπου 5 χλμ. και πλάτος 12 
μ., τα ισχυρά τείχη που περιβάλλουν 
τη Μεσαιωνική Πόλη έπαιξαν 
καταλυτικό ρόλο στην άμυνα κατά 
της πολιορκίας του Μωάμεθ Β’ του 
Πορθητή το 1480. 

2. CLOCK TOWER / ΠΎΡΓΟΣ 
ΤΟΎ ΡΟΛΟΓΙΟΎ 
You will enjoy the best 
panoramic view of the Old 
Town from the top of the 
imposing tower which was 
built in 1857 by Fechti Pasha 
and it was initially used as 
a watchtower. Την καλύτερη 
πανοραμική θέα της Παλιάς 
Πόλης θα απολαύσετε από 
την κορυφή του επιβλητικού 
πύργου, που χτίστηκε το 
1857 από τον Φεχτί Πασά και 
αρχικά χρησιμοποιούταν ως 
παρατηρητήριο. 

3. SULEIMAN MOSQUE / ΤΖΑΜΙ 
ΤΟΎ ΣΟΎΛΕΪΜΑΝ 
You can see it from anywhere in the 
Old Town. The majestic mosque was 
built after the conquest of Rhodes 
by Suleiman the Magnificent and 
it is considered one of the most 
important Muslim monuments in 
the West. Είναι ορατό από κάθε 
σημείο της Παλιάς Πόλης. Το 
μεγαλειώδες τζαμί που χτίστηκε μετά 
την κατάκτηση της Ρόδου το 1522 
από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή 
ανακατασκευάστηκε το 1808 και 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
μουσουλμανικά μνημεία της Δύσης. 

7

3

1START 
HERE

28 min.

2

4 min. 

1 min.
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7. PALACE OF THE GRAND 
MASTER / ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΎ ΜΕΓΑΛΟΎ 
ΜΑΓΙΣΤΡΟΎ 
Catching the eye, the grand palace 
imposing in the Medieval Town was 
built in the 14th c. by the Knights 
of St. John and maybe is the most 
important monument of the Knights’ 
Rule. Today it hosts two big permanent 
exhibitions. Τραβώντας όλα τα 
βλέμματα πάνω του, το μεγαλοπρεπές 
παλάτι που δεσπόζει στη Μεσαιωνική 
Πόλη χτίστηκε τον 14ο αιώνα από τους 
Iππότες του Αγίου Ιωάννη και αποτελεί 
ίσως το σημαντικότερο μνημείο της 
ιπποτοκρατίας. Σήμερα φιλοξενεί δύο 
μεγάλες μόνιμες εκθέσεις. 

5. CASTELLANIA MANSION / 
ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙΑΣ 
In the most central spot of 
Ippokratous Square, the stone 
mansion of the 15th c. stands out 
for its unique architecture with 
elements of Renaissance style. 
Since 1947 it hosts the National 
Central Library of Rhodes. Στο 
πιο κεντρικό σημείο της Πλατείας 
Ιπποκράτους, το πέτρινο μέγαρο 
του 15ου αιώνα ξεχωρίζει για 
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, 
με στοιχεία αναγεννησιακής 
τεχνοτροπίας. Στο εσωτερικό του 
λειτουργεί από το 1947 η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου.

4. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 
OF RHODES / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΎΣΕΙΟ ΡΟΔΟΎ 
It is housed in the gothic building 
of the Knights’ Hospital and 
showcases a permanent collection 
of vases, jewelry, burial arrays, 
statues, coins and other exhibits 
that reveal the rich history of 
Rhodes and the nearby islands. 
Στεγάζεται στο γοτθικού ρυθμού 
κτίριο του Νοσοκομείου των 
Ιπποτών και παρουσιάζει μια 
μόνιμη συλλογή από αγγεία, 
κοσμήματα, ταφικά σύνολα, γλυπτά, 
νομίσματα και άλλα εκθέματα, που 
αποκαλύπτουν την πλούσια ιστορία 
της Ρόδου και των γειτονικών 
νησιών. 

5

4

4 min.

3 min.

6. CHURCH OF SAINT MARIE DU BOURG 
/ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΎ 
ΜΠΟΎΡΓΚΟΎ
Despite it has not survived in its original 
form, as it was raised in the 14th c., the 
catholic church is one of the few examples 
of the Knights’ Rule’s church architecture 
we can see today. Παρόλο που δεν έχει 
διατηρηθεί με την αρχική του μορφή, όπως 
κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα, ο καθολικός 
ναός αποτελεί ένα από τα ελάχιστα 
σωζόμενα δείγματα της εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής της Ιπποτοκρατίας.

6

3 min.
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SeaDreams
CRUISES TO 
HEAVEN
Unravel the Mediterranean beauty 
departing from the Island of 
Knights. 

SYMI, THE PICTURESQUE CHARM
Enrich your holiday photo album by taking a photo of the Aegean 
Sea’s traditional beauty, Symi. Board on the “SYMI II” by Sea 
Dreams from the tourist port of Rhodes at 09:00 and head to the 
picturesque island with the colourful houses, the imposing mansions, 
the fishing boats and the sponge shops that -along with the sea 
breeze- confirm your presence at a true Greek island. Discover the 
long tradition of sponge diving, stroll around the small alleys and 
smell rich aromas from herbs and spices. Enjoy a splash in the deep 
blue Aegean Sea and taste fresh fish, octopus, calamari and the 
famous Symi’s shrimps in local taverns and restaurants. Do not miss 
the next stop to Panormitis Bay. You will be fascinated by both the 
crystal clear turquoise water and the imposing Holy Monastery of 
Panormitis, built in the 18th century, known for its miracles, with 
an impressive bell dedicated to the patron saint of the island, 
Archangel Michael. Feel free to embrace peace and tranquility. 

MARMARIS, THE EASTERN SPIRIT
For those looking for an “acquaintance” with the East side of the 
summer, Sea Dreams gives you the opportunity to find yourselves 
in two countries within a day. Sailing at 09:00 from the tourist 
port of Rhodes on board the catamaran “King Saron”, you will reach 
the cosmopolitan Turkish resort town within an hour. Marmaris’ 
mountainside is surrounded by olive groves and surrenders to the 
pine forests’ fragrance, giving the town a distinct Turkish scent. Take 
a stroll along the Netsel Marina and view the yachts fastened in 
their moorings. Catch a glimpse of Marmaris Castle and Museum, 
take a historical trip to the era of the Ottoman Empire and enjoy the 
stunning view of the marina. Enter a jewelry or a Turkish delights’ 
shop and discover one of Turkish tradition’s most important parts. As 
for shopping lovers, meet the Bazaar -a typical eastern marketplace 
with several shops- and choose among authentic Turkish keepsakes, 
clothing, leather jackets, bags, shoes, spices and the traditional apple 
tea. Enjoy a rejuvenating bath in an authentic Turkish hammam and 
let yourself feel the oriental essence.

Sea Dreams, 46 Gr. Lambraki Str., Rhodes, tel.: +30 22410 74235, www.seadreams.gr

Marmaris

Symi

Marmaris

Symi



www.rodos-palace.gr
 

Rodos Palace Resort. Iraklidon Avenue Ixia, Rhodes
T: +30 22410 97222, F: +30 22410 25350,  

info@rodos-palace.gr

45 years
of success

Cambourakis Group of Hotels gives mythical dimensions to the concept of hospitality. 
Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Καμπουράκη δίνει στην έννοια της φιλοξενίας μυθικές 

διαστάσεις.



of Jordan, Sir Roger Moore, Valentino Rossi and more. With 
the benefit of technology and contemporary aesthetics, a 
radical renovation of the rooms of the central building, from 
the seventh floor up to the recently finished 17th floor and the 
use of austere lines, bright colours and high quality materials, 
the hotel welcomes a new age in its infrastructure but also as 
a travel experience with innovative offers such as the recently 
awarded “Live like a Local”.
Σε κάθε σπουδαίο προορισμό, ένα ξενοδοχείο ξεχωρίζει 
απ’ όλα τα άλλα. Έτσι και στο κοσμοπολίτικο νησί της 
Ρόδου, το εμβληματικό Rodos Palace έχει να διηγηθεί μία 
συναρπαστική ιστορία ελληνικής φιλοξενίας που έγραψε 
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον τομέα της τουριστικής 
βιομηχανίας της χώρας. Δίνοντας σάρκα και οστά στο 
όραμά του να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
συνεδρίων και αναψυχής στη Μεσόγειο, ο ιδρυτής του 
ομίλου, Βασίλειος Καμπουράκης, δίνει την απάντηση 
στην ηγετική προσέγγιση που απαιτούσε η άνοδος του 
τουρισμού στο νησί τη δεκαετία του ’70. Το 1974 το 
εικονικό ξενοδοχείο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό 
αποκαλύπτοντας έναν υπερσύγχρονο πύργο, σχεδόν 

In any significant destination, a hotel stands among the rest. 
So, at the cosmopolitan island of Rhodes, the emblematic 
Rodos Palace has to tell a fascinating story of Greek hospitality 
that wrote a distinct chapter at the country’s tourist industry. 
Giving flesh and blood to his vision to create one of the largest 
Conference and Holiday Centers in the Mediterranean, the 
founder of the group, Vassileios Campourakis, answers to the 
leading approach that was needed by the rising of tourism 
in the island, in the 70s. In 1974 the iconic hotel opens its 
gates to the public revealing a state-of-the-art tower, almost 
twice the height of the mythical Colossus of Rhodes. On a 
privileged area of 120,000 sq.m, just 3 km from town, Rodos 
Palace becomes the synonym of discreet luxury, offering 
unique facilities and services, open to innovation and new 
ideas. Since the EC Summit Meeting of European Heads of 
State in 1988 to the present, the luxury hotel welcomes giant 
corporation conventions such as Google, IBM, Motorola and 
Pfeizer, whereas the list of great personalities from the fields of 
politics, arts, literature and sports whose stay has left its mark 
on Rodos Palace, includes among others President Francois 
Mitterrand, Prime Minister Margaret Thatcher, Queen Rania 

1 2

3 4



διπλάσιο σε ύψος από τον θρυλικό Κολοσσό της Ρόδου. Σε μια 
προνομιούχο περιοχή έκτασης 120.000τ.μ. μόλις 3 χλμ. από 
την πόλη, το Rodos Palace γίνεται συνώνυμο της διακριτικής 
πολυτέλειας, με μοναδικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, 
ανοιχτό στην καινοτομία και τις νέες ιδέες. Από τη Σύνοδο 
Κορυφής των Έυρωπαίων ηγετών του 1988 μέχρι και σήμερα, 
το πολυτελές ξενοδοχείο υποδέχεται εταιρείες κολοσσούς 
για τη διεξαγωγή των συνεδρίων τους, όπως η Google, η 
ΙΒΜ, η Motorola και η Pfeizer, ενώ η λίστα με τις σπουδαίες 
προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, των τεχνών, 
των γραμμάτων και του αθλητισμού που έχουν υπογράψει στο 
πέρασμά τους από το Rodos Palace συμπεριλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τους Φ. Μιτεράν, Μάργκαρετ Θάτσερ, βασίλισσα 
Ράνια της Ιορδανίας, sir Ρότζερ Μουρ, Βαλεντίνο Ρόσι κ.ά. Με 
σύμμαχο την τεχνολογία και τη σύγχρονη αισθητική, με μια 
ριζική ανακαίνιση στα δωμάτια του κεντρικού κτιρίου, από τον 
έβδομο μέχρι τον πρόσφατα ολοκληρωμένο 17o όροφο, με λιτές 
γραμμές, φωτεινά χρώματα και υψηλής ποιότητας υλικά, το 
ξενοδοχείο καλωσορίζει την νέα εποχή στις υποδομές του αλλά 
και στην ταξιδιωτική εμπειρία με καινοτόμες προτάσεις όπως 
το πρόσφατα βραβευμένο «Live Like A Local».

1. The emblematic hotel opened its gates in 
1974, 2. Since the first day of its operation it 

was considered as the most luxury hotel in 
Greece, 3. Francois Mitterrand and Margaret 

Thatcher were among its famous guests, 
4. Snapshot from the meeting  of Western 

Europe’s Foreigner and Defense Ministers, 5. 
7. The hotel is within striking distance from 

the organized beach of Ixia, 6. Summer dream 
gazing at the infinite blue, 8. The hotel has a 

long-standing successful history in organizing 
conferences, 9. The facilities are the synonym of 

discreet luxury. 1. Το εμβληματικό ξενοδοχείο 
άνοιξε τις πύλες το 1974, 2. Από την πρώτη 

μέρα λειτουργίας θεωρήθηκε το πιο πολυτελές 
ξενοδοχείο της Ελλάδας, 3. Ο Φ. Μιτεράν 

και η Μ. Θάτσερ μεταξύ των διάσημων 
επισκεπτών του, 4. Στιγμιότυπο από τη Σύνοδο 

των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών και 
Άμυνας, το 1998, 5. 7. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 

σε απόσταση αναπνοής από την οργανωμένη 
παραλία της Ιξιάς, 6. Καλοκαιρινό όνειρο με 
θέα στο απέραντο γαλάζιο, 8. Το ξενοδοχείο 

έχει μεγάλη ιστορία στη διοργάνωση 
συνεδρίων, 9. Οι εγκαταστάσεις του είναι 

συνώνυμο της διακριτικής πολυτέλειας.

6
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Before Sunrise | Barhopping

FIND YOUR OWN STAR IN THE HOTEL-UNIVERSE 
OF RHODES, KOS AND SAMOS BΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΤΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

UNFORGETTABLE
STAYS

C O L L E C T I O N S

ALLEGORY BOUTIQUE 
HOTEL
Medieval Town, Rhodes,
allegoryhotel.com

AQUAGRAND EXCLUSIVE 
DELUXE RESORT
Lindos, Rhodes, aquagrand.gr

BLUE LAGOON CITY HOTEL
Kos Town, 
bluelagoongroup.com

ELAKATI LUXURY 
BOUTIQUE HOTEL
Rhodes Town, elakati.com

GAIA GARDEN
Kos, gaia-garden.gr

GLICORISA
Pythagoreio, Samos,
glicorisa.com.gr

IN CAMERA ART BOUTIQUE 
HOTEL
Medieval Town, Rhodes, 
incamera.gr

KOUKOS TRADITIONAL 
GUESTHOUSE 
Rhodes Town, 
koukosrodos.com

LINDOS BLU
Lindos, Rhodes, lindosblu.gr

LINDOS SHORE HOMES & 
LINDOS VIGLI
Lindos, Rhodes,  
lindos-shore-homes.com, 
lindos-vigli-villa.com

MEDITERRANEAN 
HOTEL RHODES
Rhodes Town, 
mediterranean.gr

NEPTUNE HOTEL
Mastichari, Kos, neptune.gr

PARTHENON CITY HOTEL
Rhodes Τown,  
parthenon-hotel.eu

RODOS PALACE LUXURY 
CONVENTION RESORT
Ixia, Rhodes, rodos-palace.gr

SAMIAN MARE HOTEL SUITES 
& SPA
Samos, samianmare.com

SHERATON RHODES RESORT
Ixia, Rhodes,
sheratonrhodesresort.gr, 
sheraton.com/Rhodes

ELYSIUM RESORT 
SERENITY SPA
Kallithea, Rhodes, elysium.gr

LINDIAN VILLAGE SPA
Lardos Beach, Lindos, Rhodes,
lindianvillage.gr

MICHELANGELO RESORT 
THERME SPA
Αghios Fokas, Kos,
michelangelo.gr

RHO KGS SMI
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AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT
Its special bond with the water, the local stone and 
the traditional architecture of Lindos, as well as 
the enchanting scenery of the beach, made famous 
by the legendary film “The Guns of Navarone”, 
make for a truly unique hotel. Just like the rooms 
with the stunning sea views, Aquasenses SPA, Zen 
Bar and the Elements VIP Dining area and Blue Fin 
restaurants offer equally breathtaking views.  
Η μοναδική σχέση του με το νερό, την τοπική πέτρα 
και τα παραδοσιακά στοιχεία της Λίνδου, καθώς 
και το μαγευτικό σκηνικό της παραλίας, γνωστής 
από τη θρυλική ταινία «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε», 
υποδηλώνουν ένα άκρως ξεχωριστό ξενοδοχείο. 
Όπως ακριβώς και τα δωμάτια με την εκπληκτική 
θέα στη θάλασσα, το Αquasenses SPA, το Zen Bar 
και τα εστιατόρια Elements VIP Dining area και Blue 
Fin. Lindos, aquagrand.gr

POOL  
WITH  

A VIEW 

WATCH THE VIDEO 
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SHERATON 
RHODES RESORT
Set in beautifully 
landscaped gardens, 
Sheraton Rhodes 
Resort is only a 
few meters from a 
pristine private beach 
and just 4 km. from 
the Medieval Town 
of Rhodes. All 401 
guestrooms combine 
casual sophistication, 
comfort and 
understated elegance 
with a decidedly 
modern twist. An 
excellent choice 
of restaurants is 
available at the 
resort: from the 
stunning poolside 
Mediterraneo for 
modern Greek cuisine 
or the signature 
L’Onda Restaurant 
offering authentic 
Italian cuisine with 
a contemporary flair 
and Thèa Restaurant 
with the most 
fascinating selection 
of traditional 

Greek dishes and 
breathtaking views 
over the Aegean 
Sea. The Knights’ 
Bar on the 6th floor 
is the perfect place 
to unwind on its 
large inviting lounge 
beds and enjoy a 
cocktail under the 
seafront sunset. 
Περιτριγυρισμένο από 
όμορφους κήπους, 
το Sheraton Rhodes 
Resort διαθέτει 
ιδιωτική παραλία 
και απέχει μόνο λίγα 
χιλιόμετρα από τη 
Μεσαιωνική Πόλη 
της Ρόδου. Όλα τα 
401 δωμάτια και οι 
σουίτες συνδυάζουν 
την άνεση και την 
κομψότητα με 
μοντέρνες νότες 
διακόσμησης. Στον 
τομέα της εστίασης, 
το ξενοδοχείο 
προσφέρει μια 
εξαιρετική επιλογή 
εστιατορίων: από 
το εντυπωσιακό  
Mediterraneo δίπλα 

στην πισίνα με 
σύγχρονη ελληνική 
κουζίνα ή το 
signature L’Onda 
Restaurant, που 
σερβίρει αυθεντική 
ιταλική κουζίνα 
με σύγχρονη 
προσέγγιση, μέχρι 
το Thèa Restaurant 
για μοναδικά 
κι επιλεγμένα 
παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα 
με μαγευτική θέα 
στο Αιγαίο. Το 
Knights’ Bar στον 
6ο όροφο αποτελεί 
ιδανικό μέρος για 
να χαλαρώσετε 
στα ευρύχωρα 
κι αναπαυτικά 
lounge beds, 
απολαμβάνοντας 
ένα κοκτέιλ με φόντο 
το ηλιοβασίλεμα 
στην παραλία.                                                                                    
Ialyssos Avenue, Ixia, 
Rhodes, sheratonrho
desresort.com

PARTHENON CITY 
HOTEL 
At only 90 m from 
the famous beach 
Psaropoula and just 
few steps away from 
the Medieval Town 
and the commercial 
centre of Rhodes, the 
modern hotel, due 
to its location and 
its cycling & bike 
friendly character, 
is a complete city 
hotel destination. 
With rooms, studios 
and suites, covers 
the needs of every 
visitor, whereas 
it welcomes 
every year from 
business travellers 
to students and 
athletes. For 
relaxation hours 
enjoy the exotic 
cocktails and early 
drinks by the pool 
or take in the view 
of the town from 
the roof garden. 
Σε απόσταση 90 
μόνο μέτρων από 

τη διάσημη παραλία 
Ψαροπούλα και λίγα 
μόνο βήματα από τη 
Μεσαιωνική Πόλη 
και το εμπορικό 
κέντρο της Ρόδου, το 
μοντέρνο ξενοδοχείο 
αποτελεί -λόγω της 
τοποθεσίας του, 
αλλά και του cycling 
& bike friendly 
χαρακτήρα του- έναν 
ολοκληρωμένο city 
hotel προορισμό. Με 
δωμάτια, studios και 
σουίτες, καλύπτει 
τις ανάγκες κάθε 
επισκέπτη, ενώ 
υποδέχεται όλο το 
χρόνο από business 
ταξιδιώτες, φοιτητές 
μέχρι και αθλητές. Για 
στιγμές χαλάρωσης, 
απολαύστε εξωτικά 
κοκτέιλ και early 
drinks δίπλα στην 
πισίνα ή θαυμάστε τη 
θέα της πόλης από το 
roof garden. Rhodes 
Τown, parthenon-
hotel.eu

GLICORISA
Inspired by the native 
liquorice plant, the 
hotel offers the 
perfect treatment 
for stress and the 
everyday rat race. To 
this end, the truly 
warm hospitality and 
the hotel’s privileged 
position on one of 
the most beautiful 
Blue Flag beaches of 
Samos play a major 
role along with the 
modern facilities.
Εμπνευσμένο από 
το αυτοφυές φυτό 
γλυκόριζα, το 
ξενοδοχείο προσφέρει 
την τέλεια θεραπεία 
για το άγχος και την 
καθημερινότητα. Σ’ 
αυτό συνηγορούν 
η θερμή φιλοξενία, 
η προνομιακή του 
θέση μπροστά σε μια 
από τις ομορφότερες 
παραλίες της Σάμου 
και οι σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του. 
Pythagoreio, Samos,
glicorisa.com.gr

2
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LINDOS BLU
This hotel really does 
justice to its name. Blue 
in its best version is 
the protagonist from 
the central pool and the 
Allegro Pool Bar to the 
Spa and the gym. The 
sense of taste begins 
its journey almost 
ritualistically at the 
Luna Ross Lounge Bar 
for a customary aperitif 
and continues at the 
Five Senses Gourmet 
Restaurant, a culinary 
workshop that positively 
challenges the established 
shades of taste. Η επιλογή 
του ονόματος δεν είναι 

τυχαία. Το μπλε, στην 
καλύτερη εκδοχή του, 
πρωταγωνιστεί από την 
κεντρική πισίνα και το 
Allegro Pool Bar μέχρι το 
Spa και το γυμναστήριο. 
Η αίσθηση της γεύσης 
ξεκινά το ταξίδι της 
σχεδόν εθιμοτυπικά από 
το Luna Ross Lounge 
Bar για το απαραίτητο 
απεριτίφ και συνεχίζεται 
στο Five Senses 
Gourmet Restaurant, ένα 
γαστρονομικό εργαστήρι 
που θέτει σε δημιουργική 
αμφισβήτηση τις 
καθιερωμένες αποχρώσεις 
των γεύσεων. Lindos, 
Rhodes, lindosblu.gr
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MEDITERRANEAN 
HOTEL RHODES
Set in the heart 
of Rhodes’ most 
popular sandy beach 
“Elli”, the hotel 
induce its guests 
in an atmosphere 
of relaxed elegance 
blending stylish 
décor with 
functional character 
and sense of 
comfort. Continuing 
its tradition 
on attention 
to detail and 
personalised service, 
Mediterranean 
presents a 
distinctive 
experience of warm 
hospitality ideal for 
business or pleasure 
all year round. 
Με προνομιακή 
θέση στην καρδιά 
της Έλλης, της 
πιο δημοφιλούς 

παραλίας της πόλης, 
το ξενοδοχείο μυεί 
τους επισκέπτες 
του σε ένα κομψό, 
χαλαρό περιβάλλον, 
που συνδυάζει τη 
στυλάτη διακόσμηση 
με τον λειτουργικό 
χαρακτήρα και την 
αίσθηση άνεσης. 
Συνεχίζοντας την 
παράδοσή του στην 
προσοχή σε κάθε 
λεπτομέρεια και το 
προσωποποιημένο 
σέρβις, το ξενοδοχείο 
προσφέρει ξεχωριστή 
εμπειρία θερμής 
φιλοξενίας, είτε 
επισκέπτεστε το νησί 
για επαγγελματικούς 
λόγους είτε 
για αναψυχή. 
Rhodes Τown, 
mediterranean.gr

SAMIAN MARE 
HOTEL, SUITES  
& SPA
At a small distance 
from Samos’s 
port, the luxury 
lodging combines 
comfortable 
hospitality with 
tranquil atmosphere. 
It has modern rooms 
and suites, shared 
garden and open-air 
gym, whereas in the 
memory gift shop 
and the boutique you 
will find souvenirs, 
traditional products 
and fashion items. 
The central restaurant 
serves buffet with 
dishes from the 
Mediterranean and 
the international 
cuisine, while in 
the IRAION SPA 
the treatments 
promise a complete 
rejuvenation 

experience. Κοντά 
στο λιμάνι της 
Σάμου, το πολυτελές 
κατάλυμα συνδυάζει 
την άνετη φιλοξενία 
με τη γαλήνια 
ατμόσφαιρα. Διαθέτει 
μοντέρνα δωμάτια 
και σουίτες, δημόσιο 
κήπο και υπαίθριο 
γυμναστήριο, ενώ 
στο memory gift 
shop και την μπουτίκ, 
θα ανακαλύψετε 
σουβενίρ, 
παραδοσιακά 
προϊόντα και fashion 
κομμάτια. Το κεντρικό 
εστιατόριο σερβίρει 
μεσογειακή και 
διεθνή κουζίνα, ενώ 
στο IRAION SPA οι 
θεραπείες υπόσχονται 
μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία 
αναζωογόνησης.    
Samos, samianmare.
com

BLUE LAGOON  
CITY HOTEL
Near Kos port, 
boasting modern 
elegance and city 
vibe, the rooms and 
suites of the new 
4-star hotel are 
situated a breath 
away from the 
island’s commercial 
centre offering at the 
same time a peaceful 
surrounding that 
revitilises all senses. 
Enjoy the specialised 
spa services, pool, 
bar and kitchen in 
a comfortable and 
relaxed ambiance, 
ideal as much for 
couples as for 
business travellers. 
Κοντά στο λιμάνι της 
Κω, με σύγχρονη 
κομψότητα και city 
vibes, τα δωμάτια 
και οι σουίτες του 
νέου 4άστερου 

ξενοδοχείου 
βρίσκονται μια ανάσα 
από το εμπορικό 
κέντρο του νησιού, 
προσφέροντας 
ταυτόχρονα ένα 
γαλήνιο περιβάλλον 
που αναζωογονεί 
όλες τις αισθήσεις. 
Απολαύστε τις 
εξειδικευμένες 
υπηρεσίες spa, την 
πισίνα, το μπαρ και 
την κουζίνα σε μια 
ατμόσφαιρα άνεσης 
και χαλάρωσης, 
ιδανική τόσο για 
ζευγάρια όσο 
για business 
travellers. Kos Town, 
bluelagoongroup.com
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IN CAMERA ART BOUTIQUE HOTEL
Reminiscent of the past and designed for the future, 
this boutique hotel’s character is based on the principle 
of sincere respect for the island’s cultural heritage and 
the environment. Each suite of this magnificent hotel 
in the heart of the historic Medieval Town is uniquely 
decorated, and bears a unique name, a different story, 
and a special collection of photographs that Nikos 
Kasseris has chosen with great care, amongst the 
various exhibitions he has participated in over the 
years. Επηρεασμένο από το παρελθόν, σχεδιασμένο για το 
μέλλον, στην καρδιά της ιστορικής Μεσαιωνικής Πόλης. 
Κάθε σουίτα είναι διακοσμημένη μοναδικά, με το δικό 
της όνομα, με μια διαφορετική ιστορία και μια ξεχωριστή 
συλλογή φωτογραφιών, τις οποίες επέλεξε με ιδιαίτερη 
προσοχή ο Νίκος Κασσέρης, ανάμεσα στις διάφορες 
εκθέσεις που έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. 
Medieval Town, Rhodes, incamera.gr

WATCH THE VIDEO 
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LINDOS SHORE 
HOMES & LINDOS 
VIGLI
Built at the foot of 
the Acropolis, the 
elegant complex 
of luxury lodgings 
is fully organised 
with high quality 
services, modern 
rooms, decorated 
with elements of 
Lindos’ “character” 
and extraordinary 
view of the Aegean. 
For those who love 
total quiet and 
outdoor vacations, 
the private villa 
Lindos Vigli is the 
epitome of discreet, 
with panoramic view 
of the port of Lindos, 
elegant gardens, 
spacey rooms, 
luxury jacuzzi, 
yard and veranda. 
Χτισμένο κάτω από 
την Ακρόπολη, το 

κομψό συγκρότημα 
είναι πλήρως 
οργανωμένο, με 
εγκαταστάσεις 
υψηλών υπηρεσιών, 
μοντέρνα δωμάτια, 
διακοσμημένα 
με στοιχεία του 
«χαρακτήρα» 
της Λίνδου και 
εντυπωσιακή θέα 
στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Για τους λάτρεις της 
απόλυτης ηρεμίας 
και των υπαίθριων 
διακοπών, η ιδιωτική 
βίλα Lindos Vigli 
αποτελεί επιτομή της 
διακριτικότητας, με 
πανοραμική θέα στο 
λιμάνι της Λίνδου, 
καλαίσθητους 
κήπους, άνετα 
δωμάτια, πολυτελές 
τζακούζι, αυλή και 
βεράντα. Lindos,  
lindos-shore-homes.
com, lindos-vigli-
villa.com

KOUKOS 
TRADITIONAL 
GUESTHOUSE 
Strategically located 
in the centre of 
Rhodes town, just 
150 meters from 
the beach, this 
guesthouse is built 
following traditional 
architecture with the 
dominant elements 
being stone and 
wood. Start the day 
with an energy boost 
on the lovely shaded 
terrace, enjoying a 
traditional breakfast 
with local recipes 
arriving at your 
table directly 
out of the wood-
burning oven. Σε 
στρατηγικό σημείο, 
στο κέντρο της 
πόλης της Ρόδου, σε 
απόσταση μόνο 150 
μ. από την παραλία, 
ο ξενώνας είναι 

χτισμένος σύμφωνα 
με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, με 
κυρίαρχα στοιχεία 
την πέτρα και το 
ξύλο. Ξεκινήστε 
τη μέρα δυναμικά 
στην υπέροχη 
βεράντα του με σκιά, 
απολαμβάνοντας 
παραδοσιακό πρωινό 
με τοπικές συνταγές 
κατευθείαν από τον 
ξυλόφουρνο. Rhodes 
Τown, koukosrodos.
com

NEPTUNE HOTEL
Five kilometers from 
the picturesque 
village of Mastichari 
and a breath away 
from historic 
landmarks, the 
luxurious rooms 
guarantee comfort 
and hospitality in an 
environment that 
will make you feel at 
home. The modern 
facilities include 
a 1,600-sq.m. spa 
offering innovative 
therapies and top 
products, shops, 
4 restaurants, 8 
bars, hair salon, 
ATM and laundry, 
while providing 
car rental services. 
Πέντε χιλιόμετρα 
από το γραφικό 
ψαροχώρι Μαστιχάρι 
και σε απόσταση 
αναπνοής από 
ιστορικά αξιοθέατα, 

τα πολυτελή δωμάτια 
προσφέρουν άνεση 
και φιλοξενία, σε ένα 
περιβάλλον που θα 
σας κάνει να νιώσετε 
σαν στο σπίτι σας. 
Οι σύγχρονες 
εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν 
spa 1.600 τ.μ., με 
πρωτοποριακές 
θεραπείες και 
κορυφαία 
προϊόντα, εμπορικά 
καταστήματα, 4 
εστιατόρια, 8 μπαρ, 
κομμωτήριο, ΑΤΜ 
και καθαριστήριο, 
ενώ προσφέρονται 
υπηρεσίες ενοικίασης 
αυτοκινήτων. 
Mastichari, Kos, 
neptune.gr 
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RODOS PALACE LUXURY 
CONVENTION RESORT
Fully fitting the status of 
“Palace”, the landmark 
hotel of Rhodes accurately 
expresses the definition 
of luxury and exclusive 
services. Ample, modern 
venues and personalised 
services of the highest 
quality standards, superb 
suites, stunning renovated 
rooms featuring elegant 
aesthetics in earthy tones 
and conveniences suiting a 
luxury resort, all compose 
the ideal destination for 
the most singular holiday 
experience. Όπως ακριβώς 

αρμόζει σε ένα «Παλάτι», 
το ξενοδοχείο-ορόσημο 
της Ρόδου εκφράζει πιστά 
τον ορισμό της πολυτέλειας 
και των exclusive services. 
Άνετοι, μοντέρνοι χώροι και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών, 
μεγαλειώδεις σουίτες και 
ανακαινισμένα δωμάτια 
υψηλής αισθητικής σε 
γήινες αποχρώσεις, με 
ανέσεις που ταιριάζουν 
σε πολυτελές θέρετρο, 
όλα συνθέτουν τον 
ιδανικό προορισμό για 
μια μοναδική εμπειρία 
διακοπών. Ixia, Rhodes, 
rodos-palace.gr

Where to stay | Hotels & resorts



RHO SMIKGS

59

VIEW 
WITH  

A ROOM

WATCH THE VIDEO 



60   GREC14N   2019

GAIA GARDEN 
Built just few meters 
from the quiet 
beach Lampi, the 
hotel constitutes 
a small, verdant 
oasis, stressing 
in comfortable 
hospitality and 
tranquil atmosphere. 
The central unit 
is surrounded by 
bungalows, whereas 
the elegantly 
furnished rooms 
have all undisturbed 
view to the neat, 
lavish gardens. In 
its benefits are the 
fields for basketball, 
tennis, volleyball, 
beach volley and 
gymnastics, together 
with the children pool 
and the playground. 
As for the taste 
factor, the indoor 
and outdoor buffet 
restaurant offers 

a great variety of 
tastes. Μiα μικρή, 
καταπράσινη όαση, 
που δίνει τον 
πρώτο λόγο στην 
άνετη φιλοξενία 
και τη γαλήνια 
ατμόσφαιρα. Η 
κεντρική μονάδα είναι 
περιτριγυρισμένη 
από μπανγκαλόους, 
ενώ τα κομψά 
επιπλωμένα δωμάτια 
έχουν ανεμπόδιστη 
θέα προς τους 
καταπράσινους 
κήπους. Στα συν 
οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, αλλά 
και η παιδική πισίνα 
και το playground. 
Στο γευστικό τομέα 
το indoor & outdoor 
buffet εστιατόριο 
προτείνει μια μεγάλη 
ποικιλία γεύσεων.  
Kos, gaia-garden.gr

ELAKATI LUXURY 
BOUTIQUE HOTEL
A themed hotel 
whose unique décor 
and architecture 
per se constitute a 
unique experience. 
Each room reflects 
the beauty and 
history of Rhodes, 
emphasizing the 
use of eco-friendly 
materials while 
creating a traditional 
atmosphere paired 
with all mod cons. 
Faithful to an overall 
eco philosophy, 
the hotel provides 
bicycles made of 
natural materials 
for free to help you 
explore the treasures 
of Rhodes. Θεματικό 
ξενοδοχείο με 
ιδιαίτερη διακόσμηση 
και αρχιτεκτονική, 
που αποτελούν 
από μόνα τους ένα 

ξεχωριστό ταξίδι. 
Κάθε δωμάτιο 
αντανακλά την 
ομορφιά και την 
ιστορία της Ρόδου 
δίνοντας έμφαση σε 
οικολογικά υλικά, 
που δημιουργούν 
μια παραδοσιακή 
ατμόσφαιρα με 
όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις. Με 
γενικότερη eco 
φιλοσοφία, 
το ξενοδοχείο 
προσφέρει δωρεάν 
ποδήλατα από 
φυσικά υλικά, για 
να εξερευνήσετε 
τους θησαυρούς του 
νησιού. Rhodes Town, 
elakati.com

ALLEGORY 
BOUTIQUE HOTEL
A typical example of 
the architecture of 
the Medieval Town 
of Rhodes. Carefully 
designed and 
boasting interesting 
architectural 
touches, the 
cozy hotel offers 
accommodation 
in six east-facing 
suites, fully equipped 
and decorated with 
works of art, fine 
fabrics and unique 
pieces of furniture. 
Don’t miss the 
rich Mediterranean 
breakfast served 
every morning 
on the terrace. 
Χαρακτηριστικό 
δείγμα 
αρχιτεκτονικής της 
Μεσαιωνικής Πόλης 
της Ρόδου, με δύο 
πανευρωπαϊκές 

διακρίσεις, 
προσεκτικό 
σχεδιασμό και 
αρχιτεκτονικές 
επεμβάσεις, 
το ξενοδοχείο 
προσφέρει 
εξατομικευμένη 
φροντίδα για 
διαμονή σε έξι 
σουίτες, πλήρως 
εξοπλισμένες και 
διακοσμημένες 
με έργα τέχνης, 
επιλεγμένα 
υφάσματα και 
μοναδικά έπιπλα. 
Απολαύστε πλούσιο 
μεσογειακό πρωινό 
κάθε πρωί στη 
βεράντα του.
Medieval Τown, 
allegoryhotel.com
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LINDIAN VILLAGE SPA
A lush garden with slab-laid paths, tropical 

flowers and trees, plus a view to the 
enchanting Lardos beach create the backdrop 

for this luxurious resort. Add to that the 
luxury spa, with an extensive treatment 
menu, wonderful products, exceptionally 

skilled therapists and personalized well-being 
programmes as well as an indoor swimming 
pool with hydro jet massage, sauna, Turkish 
baths and a jacuzzi for two. What else can 

you ask for? Καταπράσινος κήπος με πέτρινα 
μονοπάτια, τροπικά λουλούδια και δέντρα 

και θέα στη μαγευτική παραλία της Λάρδου 
συνθέτουν το σκηνικό του πολυτελούς 

συγκροτήματος. Προσθέστε το πολυτελές spa 
με ένα εκτεταμένο μενού θεραπειών, ποιοτικά 

προϊόντα, εξιδεικευμένους θεραπευτές και 
προσωποποιημένα προγράμματα ευεξίας, 

αλλά και μια εσωτερική πισίνα με υδρομασάζ, 
σάουνα, χαμάμ και τζακούζι για δύο. Τι άλλο 

να ζητήσει κανείς; Lardos Beach, Lindos, 
Rhodes, lindianvillage.gr

3  OF 
A KIND

ΕLYSIUM RESORT 
SERENITY SPA
Featuring a premium 
Spa centre, this five-
star deluxe gem is 
the perfect hideaway 
to unwind, rejuvenate 
and revitalize mind 
and body through 
purifying treatments 
to cleanse and 
rebalance. The 
revitalize collection 
of treatments with 
the famous ESPA 
products focuses on 
raising energy levels, 
resulting in a sense 
of renewed vitality 
and well-being.  
Pamper yourself 
with a total holistic 
body care and an 
ESPA Aromatherapy 
Massage. Το 
πολυτελές Spa του 
5άστερου deluxe 
ξενοδοχείου είναι το 
ιδανικό καταφύγιο 

για να χαλαρώσετε, 
να ανανεωθείτε και 
να αναζωογονηθείτε 
με μια τελετουργία 
που αποκαθιστά 
την ισορροπία σε 
σώμα και πνεύμα. 
Οι αναζωογονητικές 
θεραπείες με την 
πολυετή πείρα 
της παγκοσμίου 
αναγνωρισμένης 
εταιρείας ESPA 
επικεντρώνονται 
στην αύξηση των 
επιπέδων ενέργειας, 
με αποτέλεσμα 
μια ανυπέρβλητη 
αίσθηση ζωτικότητας 
και ευεξίας. 
Περιποιηθείτε τον 
εαυτό σας με μια 
ολοκληρωμένη 
ολιστική περιποίηση 
σώματος κι ένα 
ESPA Μασάζ 
Αρωματοθεραπείας. 
Kallithea, Rhodes, 
elysium.gr

MICHELANGELO 
RESORT THERME 
SPA
Built on an area of 
around 11 acres on 
the beach of Aghios 
Fokas, the hotel 
is surrounded by 
beautiful gardens 
and looks out to 
the Aegean offering 
breathtaking views. 
The story of the 
most memorable 
summer holiday 
is written in its 
spectacular infinity 
pool as well as in 
the tranquil Therme 
Spa offering the 
benefits of wellness, 
pampering and 
relaxation through 
a wide selection of 
treatments from 
thalassotherapy 
to facials and 
massages. Χτισμένο 
σε μια έκταση 45 

στρεμμάτων στην 
παραλία του Αγίου 
Φωκά, το ξενοδοχείο 
περιβάλλεται από 
όμορφους κήπους 
και ατενίζει το Αιγαίο 
με θέα που κόβει την 
ανάσα. Η ιστορία 
των πιο αξέχαστων 
καλοκαιρινών 
διακοπών γράφεται 
στην εκπληκτική του 
πισίνα υπερχείλισης, 
αλλά και στον 
γαλήνιο χώρο του 
Therme Spa, που 
συνδυάζει την ευεξία 
με την περιποίηση 
και τη χαλάρωση, 
προσφέροντας 
μια ευρεία λίστα 
θεραπειών, από 
θαλασσοθεραπείες 
μέχρι μασάζ 
και θεραπείες 
προσώπου. 
Αghios Fokas, Kos, 
michelangelo.gr
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Beach time
Sun, white sand or pebbles, 
sun beds, seclusion or water 
sports or thermal spa, Kos 
has everything. How many 
beaches can you fit in your 
schedule? Ήλιος, χρυσή άμμος 
ή βοτσαλάκι, ξαπλώστρες, 
απομόνωση, κύμα για water 
sports ή ιαματικά νερά, η 
Κως τα έχει όλα. Εσείς, πόσες 
παραλίες θα βάλετε στο 
πρόγραμμά σας; 

by Vassia Antonopoulou 

Explore
E X P L O R E  T H E  I N F I N I T E  P O S S I B I L I T I E S  I N  E X I S T E N C E

SMIKGSRHO



63

CHQ



64   GREC14N   2019

Explore | Best swims

Marmari

ThermaTigaki

Cavo Paradiso
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Tigaki
Many times awarded with Blue 
Flag, it has water sports and 
activities for all ages. It is con-
sidered the “Holy Grail” by the 
surfers due to the waves formed 
in the open sea. Its water is 
shallow, ideal for children, and 
its beach bars keep the rhythm 
all day long. Πολυβραβευμένη 
με Γαλάζια Σημαία, με water 
sports και δραστηριότητες για 
όλες τις ηλικίες. Θεωρείται 
το «Ιερό Δισκοπότηρο» των 
surfers χάρη στα κύματα που 
σχηματίζονται στα ανοιχτά. Τα 
νερά της είναι ρηχά, ιδανικά 
για παιδιά, ενώ τα beach bars 
της δίνουν το ρυθμό από το 
πρωί έως το βράδυ.

Mastichari
Exotic atmosphere with white 
sand and emerald waters, with 
sea beds and facilities for water 
sports, together with trees for 
those who prefer natural shad-
ow. Try fresh fish at the nearby 
taverns and admire the surfers 
balancing on the waves, as it 
offers for wind and kitesurf-
ing. Έξωτική ατμόσφαιρα με 
λευκή άμμο και σμαραγδένια 
νερά, με ξαπλώστρες και 
εγκαταστάσεις για θαλάσσια 
σπορ, αλλά και δέντρα για 
όσους προτιμούν τη φυσική 
σκιά. Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι 
στις κοντινές ταβέρνες και 
θαυμάστε τους surfers να 
ακροβατούν πάνω στα κύματα, 
καθώς προτείνεται για wind 
και kitesurfing. 

Therma
Do not frighten off by the 
smell of rotten egg, it is the 
sulfur from the hot springs. 
Combined with the wild beauty 
of the landscape, you will feel 
as if you are in an expensive 
spa. The water temperature 
ranges from 30-50°C and it 

has significant therapeutic 
qualities. Μη σας πτοήσει η 
μυρωδιά χαλασμένου αυγού, 
είναι το θειάφι από τις 
ιαματικές πηγές. Μαζί με την 
άγρια ομορφιά του τοπίου 
θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σ’ 
ένα από τα ακριβότερα spa. 
Η θερμοκρασία των νερών 
κυμαίνεται μεταξύ 30-50°C κι 
έχει σημαντικές θεραπευτικές 
ιδιότητες.

Marmari
Long, sandy beach with 
wonderful cerulean waters. 
Organised for those who 
want to enjoy it on a sea bed, 
it has also spots where you 
can lay your towel in quiet. It 
has facilities for water sports 
and it is ideal for kitesurfing. 
Μεγάλη αμμώδης παραλία 
με υπέροχα γαλάζια νερά. 
Οργανωμένη για όσους θέλουν 
να την απολαύσουν σε μια 
ξαπλώστρα, ενώ διαθέτει 
και σημεία που μπορείτε 
να απλώσετε την πετσέτα 
σας, μακριά από τη φασαρία. 
Παρέχει δυνατότητες για water 
sports και ενδείκνυται για 
kitesurfing.

Cavo Paradiso
The most secluded beach 
of the island. The access is 
difficult, but if you wish lonely 
moments of relaxation it is 
worthy. At the benefits, the fine 
gold sand and the wild beauty 
of the location, about half 
an hour from Kefalos. Η πιο 
απομονωμένη παραλία του 
νησιού. Η πρόσβαση σε αυτήν 
είναι δύσκολη, αλλά για όσους 
επιθυμούν μοναχικές στιγμές 
χαλάρωσης, σίγουρα θα τους 
αποζημιώσει. Στα συν η λεπτή 
χρυσαφένια άμμος και η άγρια 
ομορφιά της τοποθεσίας, 
περίπου μισή ώρα από την 
Κέφαλο.

Psalidi
A mostly pebbled beach with 
crystal clear water near the 
town of Kos. Organised in 
length, with facilities for water 
sports, whereas due to its posi-
tion it is ideal for windsurfing, 
with the aspiring surfers offer-
ing everyday a great spectacle. 
Βοτσαλωτή κυρίως παραλία 
με πεντακάθαρα νερά, κοντά 
στην πόλη της Κω. Έίναι σε 
πολλά σημεία οργανωμένη, 
με υποδομές για water sports, 
ενώ λόγω της θέσης της είναι 
ιδανική για windsurfing, με 
τους επίδοξους surfers να 
προσφέρουν καθημερινά 
εκπληκτικό θέαμα. 

Paradise
Exotic, with palm trees, white, 
fine sand and crystal clear water 
does justice to its name in the 
mind of every visitor. One of 
the most popular beaches of 
the island, it is organised, but 
also long enough to lay your 
towel far from the crowd. 
Έξωτική, με φοίνικες, λευκή 
ψιλή άμμο και κρυστάλλινα 
νερά δικαιώνει το όνομά της 
στο νου κάθε επισκέπτη. Από 
τις δημοφιλέστερες παραλίες 
του νησιού, είναι επίσης 
οργανωμένη αλλά και αρκετά 
μεγάλη για να απλώσετε την 
πετσέτα σας μακριά από την 
πολυκοσμία.

Lambi
One of the most popular coasts 
of the island, with a wonderful 
sand beach in one side and 
verdant nature in the other. 
Suitable for everyone –fami-
lies, couples and groups– with 
amenities, water sport centers 
and many beach bars to keep 
it alive in the night. Από τις 
πιο δημοφιλείς παραλίες 
του νησιού, με πανέμορφη 
αμμουδιά από τη μια πλευρά 

The whole 
island is 
an endless 
beach. Όλο 
το νησί είναι 
μια απέραντη 
παραλία. 

KGS
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και καταπράσινη φύση από 
την άλλη. Κατάλληλη για 
όλους -οικογένειες, ζευγάρια 
και παρέες- με όλες τις 
ανέσεις, κέντρα water sports 
και πολλά beach bars, που 
την κρατάνε ζωντανή και τα 
βράδια.

Aghios Stefanos
One of the most photographed 
beaches in the island, with 
shallow water, fine sand and 
excellent view. Sit under the 
shadow of the sea pines and 
enjoy the archaeological sites 
which are just few steps from the 
sea. Opposite of the beach is the 
beautiful islet Kastri, with the 
chapel of Aghios Nikolaos. Από 
τις πιο πολυφωτογραφημένες 

παραλίες του νησιού, με ρηχά 
νερά, ψιλή άμμο και εξαιρετική 
θέα. Καθίστε στη σκιά από 
τα αρμυρίκια και ατενίστε τα 
αρχαιολογικά αξιοθέατα, που 
βρίσκονται μια ανάσα από τη 
θάλασσα. Απέναντι βρίσκεται 
το όμορφο νησάκι Καστρί, 
με το εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου.

Helona
With white sand, cerulean, 
crystal clear water, sea beds, 
umbrellas and many restau-
rants nearby, despite its cos-
mopolitan character it remains 
relatively quiet. Με λευκή 
άμμο, γαλανά, πεντακάθαρα 
νερά, ξαπλώστρες, ομπρέλες 
και πολλά εστιατόρια τριγύρω, 

παρά τον κοσμοπολίτικο 
χαρακτήρα της, παραμένει 
σχετικά ήρεμη.

Kardamena
This 3-kilometer long beach 
boasts umbrellas, sun chairs 
and water sports activities along 
most of its coastline, and peace-
ful shade under the trees and 
sand dunes on the right-hand 
side of Kardamena village for 
those so inclined. Ομπρέλες, 
ξαπλώστρες και θαλάσσια 
σπορ στο μεγαλύτερο μέρος 
της, αλλά και ησυχία με σκιά 
από δέντρα και αμμόλοφους 
στη δεξιά πλευρά του χωριού, 
η παραλία Καρδάμαινα 
προσφέρει εναλλακτικές για 
κάθε γούστο.

KGS

With a 
coastline 
of 121 km., 
Kos offers 
multiple 
choices 
for every 
preference. 
Με 
ακτογραμμή 
121 χλμ., 
η Κως 
προσφέρει 
πολυάριθμες 
επιλογές 
για κάθε 
προτίμηση.

Paradise Aghios Stefanos
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Explore | Βest swims
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Elli
Lawrence Durrell, the British novelist, characterised it as the 
most beautiful beach of the Mediterranean. What else could 
anyone add? Ο συγγραφέας Λώρενς Ντάρελ τη χαρακτήρισε 
την ομορφότερη παραλία της Μεσογείου. Χρειάζεται να 
πούμε κάτι άλλο;

Kallithea
Those who seek secret nooks and are into nudism will find 
their little paradise on earth in the south end, near Kathara 
and Anthony Quinn beach. Όσοι αναζητούν κρυφές 
τοποθεσίες και αρέσκονται στο γυμνισμό, θα βρουν τον 
μικρό τους παράδεισο στο νότιο κομμάτι. 

Faliraki
The place where the heart of summer nightlife beats. A 4 
km. long strip of sand spreading next to turquoise waters 
could not remain for long the privilege of a mere few and 
solitary. Έδώ χτυπάει η καρδιά του καλοκαιρινού nightlife. 
Μια λωρίδα άμμου, μήκους 4 χλμ., με γαλανά νερά δεν θα 
μπορούσε να παραμείνει προνόμιο λίγων και μοναχικών.

Anthony Quinn
The magic Βay with the pine trees touching the sea did not 
enchant the Mexican actor only. Ο μαγικός Κόλπος με τα 
πεύκα να αγγίζουν τη θάλασσα δεν άγγιξε μόνο την καρδιά 
του Μεξικανού ηθοποιού. 

Afandou
Thanks to its exuberant character, it rules over the east side 
of the island. Massive and inclusive, three whole km. of 
sandy beach, sown with a few pebbles here and there. Στην 
ανατολική πλευρά του νησιού, δεσπόζει με την πληθωρική 
προσωπικότητά της. Πολυσυλλεκτική και αχανής, τρία χλμ. 
αμμουδιάς, σπαρμένη με λίγα βότσαλα.

Kalathos
The locals prefer it primarily for its spectacular beauty while 

it is also a refuge for those who wish to avoid the crowds. Την 
προτιμούν κυρίως οι ντόπιοι για το εκπληκτικό τοπίο της 
αλλά και όσοι αποφεύγουν τους κοσμικούς θορύβους.

Lindos
Everyone comes here, and usually everyone stays here. Apart 
from the natural beauty of the place, the ancient ruins and the 
magnificent luxury hotels, one of the reasons everyone stays 
is the U-shaped beach with its bright blue waters. Έκτός από 
τη φυσική ομορφιά, τα αρχαία και τα πολυτελή ξενοδοχεία, 
ένας από τους λόγους είναι και η γαλανή, πεταλωτή 
παραλία.

Aghios Pavlos
If “The Blue Lagoon” has left its mark on you forever and 
you’ve been looking for it ever since, we have found it for you. 
Αν η ταινία «Γαλάζια Λίμνη» σας σημάδεψε και από τότε 
ψάχνετε να τη βρείτε, τη βρήκαμε εμείς για εσάς. 

Glistra
Golden-brown sand caressed by the blue waves and lush 
vegetation in the background. A sense of exoticism to be 
savoured much closer than the Pacific Ocean. Καστανόχρυση 
άμμος που τη χαϊδεύουν καταγάλανα κύματα σε πράσινο 
φόντο. Έξωτισμός πολύ πιο κοντά από τον Έιρηνικό.

Kiotari
The magnet of Southern Rhodes, whose opposite poles are 
the beaches offering all kinds of beach services. Ο μαγνήτης 
της Νότιας Ρόδου, με αντίθετους πόλους τις οργανωμένες 
παραλίες. 

Prasonisi
Also known as the French Polynesia of Rhodes, this place 
consists of two sandy coves forming an aquatic hourglass.  
Έίναι γνωστή και ως η Γαλλική Πολυνησία της Ρόδου, με 
δύο αμμώδεις ορμίσκους να σχηματίζουν μια υδάτινη 
κλεψύδρα. 

For diving, socialising and enjoying carefree summer days. 
 Για βουτιές, socialising και ξένοιαστες καλοκαιρινές στιγμές. 

by Evi Dimopoulou

SUN REPORT

10+1 AMAZING 
BEACHES TO VISIT
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TASTEPATROL

Five Sences-Art Kouzina

FINGER-LICKING PICKS FROM RHODES, KOS & 
SAMOS RESTOS. Η ΈΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΓΈΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΡΟΔΟ, ΤΗΝ ΚΏ ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΜΟ.
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RHODES  

ALEXIS 4 SEASONS 
The philosophy of the dishes is simple: preserving 
gastronomic traditions with a “twist” while also using the 
finest quality ingredients, carefully selected from all regions 
of Greece; a more modern interpretation of classic recipes. 
Η φιλοσοφία είναι απλή: διατήρηση της γαστρονομικής 
παράδοσης σε «πειραγμένη» εκδοχή, με εκλεκτά υλικά και 
κλασικές συνταγές σε μοντέρνα εκτέλεση. Medieval Town, 
+30 22410 70522, alexis4seasons.com

AMBROSIA RESTAURANT 
Ambrosia brings all the cuisines of the world to the table, 
prepared with the finest ingredients and exceptional skills, 
blending aromas and colours into an outstanding gourmet 
and aesthetic creation that looks like a work of art. Φέρνει 
τις κουζίνες όλου του κόσμου στο πιάτο, με εκλεκτές 
πρώτες ύλες και αριστοτεχνική εκτέλεση, αναμειγνύοντας 
υλικά, αρώματα και χρώματα, σε ένα τέλειο γευστικό και 
οπτικό αποτέλεσμα που θυμίζει έργο τέχνης. Lindos,  
+30 22440 31804, lindostreasures.com

BLUE FIN RESTAURANT
For every lover of sea delicacies and fresh fish, Blue Fin 
restaurant offers a journey through Mediterranean flavours 
and sophisticated appetisers in a relaxed ambiance next 
to the sea. Για τους απανταχού λάτρεις των θαλασσινών 
απολαύσεων και του φρέσκου ψαριού, εδώ θα γευτείτε 
μεσογειακά πιάτα και φίνα ορεκτικά, σε ένα χαλαρωτικό 
περιβάλλον δίπλα στο κύμα. Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort, Lindos, +30 22440 49100, aquagrand.gr 

DINORIS FISH RESTAURANT 
Fully atmospheric, its seafood delicacies are considered 
the best. Dating from 1310, you will find it in one of the 
many hideouts used by the Knights of St. John. Άκρως 
ατμοσφαιρικό, θεωρείται κορυφαίο στις σπεσιαλιτέ των 
θαλασσινών και όχι μόνο. Medieval Town, +30 22410 
25824, dinoris.com 

ELEMENTS VIP DINING AREA
Atmospheric for special moments, the VIP Dining Area 
of Aquagrand Hotel is the ideal place for those who prefer 
to celebrate privately a particular event or occasion. 
Ατμοσφαιρικό για ξεχωριστές στιγμές, ο VIP Dining χώρος 
του ξενοδοχείου Aquagrand είναι το ιδανικό μέρος για 
όσους προτιμούν να γιορτάσουν μια ιδιαίτερη περίσταση 
μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Aquagrand Exclusive 
Deluxe Resort, Lindos, +30 22440 49100, aquagrand.gr 

ERGON GREEK DELI & CUISINE
With due respect for tradition and focus on premium 
quality Greek artisanal products, Ergon brings on your 

Dinoris Fish Restaurant

Neptune

RHO



table the best natural ingredients, 
fresh produce and creations of the 
innovative Greek chefs. Με σεβασμό 
στην παράδοση, η Ergon φέρνει 
στο τραπέζι σας τα καλύτερα 
φυσικά υλικά και τις δημιουργίες 
πρωτοποριακών Έλλήνων σεφ. In 
Camera Art Boutique Hotel, Medieval 
Town, +30 22410 77787, ergonfoods.
com

FIVE SENSES-ART KOUZINA 
The innovative executive chef at 
Lindos Blu, using the very finest of 
local products and presenting his 
recipes in a stunningly artistic way, 
has created a menu that surpasses 
expectations. Let all of your five senses 
to dip into the new concept of “Art 
gastronomy” and re-discover one of 
the world’s most fascinating cuisines. 
Το νέο μενού του καινοτόμου 
executive chef του Lindos Blu 
ξεπερνά κάθε προσδοκία. Αφήστε 
τις αισθήσεις σας να γνωρίσουν 
τη νέα ιδέα της «καλλιτεχνικής 
γαστρονομίας» και απολαύστε 
ένα «ταξίδι» σε μια απ’ τις πιο 
συναρπαστικές κουζίνες του κόσμου. 
Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, 
Vlycha, Lindos, +30 22440 32110, 
lindosblu.gr

MARCO POLO RESTAURANT
Do not be surprised if you are asked 
to try one of the new dishes they are 
thinking of adding to the menu, such 
as the lamb served with rosemary and 
nuts, pork fillet with figs, gilt-head 
bream risotto, and octopus with sea 
urchin sauce. Μην εκπλαγείτε αν 
σας προτείνουν να δοκιμάσετε ένα 
από τα νέα πιάτα που σκέφτονται 
να προσθέσουν στο μενού, όπως 
αρνί με δεντρολίβανο και φιστίκι, 
χοιρινό φιλέτο με σύκα, κ.ά. 
Medieval Town, +30 22410 25562, 
marcopolomansion.gr

MAVRIKOS 
The critically-acclaimed references to Mavrikos in the international Press and its 
prominent feature on the travel agendas of numerous VIPS do not leave any room 
for excuses: you must try its legendary dishes. Οι διθυραμβικές αναφορές στον 
διεθνή Τύπο και η περίοπτη θέση του στην ατζέντα των VIPS δεν αφήνουν 
επιλογές να μη δοκιμάσετε τα θρυλικά πιάτα του. Lindos, +30 22440 31232

Almyra Restaurant RHO
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MELENOS ROOF TOP DINING
Νestled on the rocky flank of the Lindos Acropolis in 
a building of early 17th cent. architecture, it features 
pebble terraces and spectacular view over the Aegean Sea 
while it welcomes you with Greek cuisine that changes 
depending on the season. Σε ένα κτίριο του 17ου αιώνα, 
το εστιατόριο σας υποδέχεται στις βοτσαλωτές ταράτσες 
του προσφέροντας πανοραμική θέα και εποχικές 
γεύσεις. Melenos Lindos Hotel, Lindos, +30 22440 32222, 
melenoslindos.com

NAVAL  
Open from 7 o’ clock in the morning and located in the 
new Rhodes Marina, days begin with a blast following 
a hearty breakfast and freshly-ground coffee and 
continue with a journey into the heart of Spanish and 
Mediterranean cuisine. Ανοιχτό από το πρωί, η μέρα 
ξεκινάει με πλούσιο πρωινό και καφέ και συνεχίζει με 
ένα γευστικό ταξίδι στη μεσογειακή και την ισπανική 
κουζίνα. New Marina, Rhodes Town, +30 22410 30005

NOBLE GOURMET RESTAURANT 
The incomparable view, the minimalistic ambience and the 
soft piano music elevate its gourmet cuisine. The European 
Young Chef 2016 Stamatis Misomikes coordinates 
everything within the open kitchen to ensure the finest 
gastronomic experience. Απαράμιλλη θέα, μίνιμαλ 
ατμόσφαιρα και μελωδίες στο πιάνο αναδεικνύουν την 
γκουρμέ κουζίνα του Σταμάτη Μισομικέ. Elysium Resort 
& Spa, Kallithea, +30 22410 45700, elysium.gr

RODION GEYSEIS
The best quality raw materials from local producers 
combined with the artistry of the chef Manolis Kefalas 
revive beloved Rodian recipes under a modern approach. 
Αγνές πρώτες ύλες τοπικών παραγωγών και δεξιοτεχνία, 
διά χειρός του σεφ Μανόλη Κεφάλα, αναβιώνουν 
αγαπημένες ροδίτικες συνταγές με σύγχρονη 
προσέγγιση. New Marina, Rhodes Town, +30 22410 35145

WONDER 
It offers an interesting mixture of Mediterranean, 
Scandinavian and Asian flavours that will constantly tease 
your palate. Η κουζίνα του προτείνει ένα ενδιαφέρον 
μείγμα μεσογειακών, σκανδιναβικών και ασιατικών 
γεύσεων, που προκαλεί συνεχώς τον ουρανίσκο σας. 
Rhodes Town, +30 22410 39805, restaurantwonder.gr

12 NISSIA FINE DINING
Τhe elegant and luxurious atmosphere at Rodos Palace 
welcomes you by the pool in the “temple” of sophisticated 
food inspired by 12 islands (12 nissia) and prepared 
with artistry and passion by the best chefs. Η κομψή και 
πολυτελής ατμόσφαιρα του Rodos Palace σας υποδέχεται 
δίπλα στην πισίνα, στο «ναό» των εκλεπτυσμένων 

Oromedon

12 Nissia Fine Dining
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Neptune

Melenos Roof  Top Dining

Ergon Greek Deli & 
Cuisine

Marco Polo

RHO



Noble Gourmet Restaurant



EAT. DRINK. REPEAT.  
DISCOVER THE 
CULINARY  
PARADISE OF RHODES, 
KOS & SAMOS

Xaixoutes
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γεύσεων, εμπνευσμένες από 12 νησιά. Δοκιμάστε δημιουργίες, 
φτιαγμένες με δεξιοτεχνία και πάθος, από τους καλύτερους 
σεφ. Rodos Palace, Ixia, +30 22410 97222, rodos-palace.gr

SAMOS   
AAA
With its own courtyard, it is a great choice for traditional 
recipes cooked in a wood oven. The staff is very helpful, the 
food is delicious, the loudspeakers play jazz music and you, you 
just enjoy. Με ωραία αυλή, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για 
μαγειρευτά σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Platanakia, Aghios 
Konstantinos, +30 22730 94472

ALATI LUNCH RESTAURANT 
A lovely porch boasting an impressive view and traditional 
Greek cuisine in its most delicious and authentic form. 
Όμορφη βεράντα, εντυπωσιακή θέα και ελληνική κουζίνα 
στην πιο αυθεντική της μορφή. Tsamadou, +30 22730 92279, 
armoniahotels.com

ALMYRA RESTAURANT  
This is where haute gastronomy meets art and fresh ingredients, 
with extra credits given to flavours with original and classic 
Mediterranean recipes. Η υψηλή γαστρονομία συναντά την 
τέχνη και τα φρέσκα υλικά, δίνοντας έξτρα credits στη γεύση 
με πρωτότυπες αλλά και κλασικές μεσογειακές συνταγές. 
Tsamadou, +30 22730 92279, armoniahotels.com

CHRISOPETRO
Greek traditional cuisine with a focus on genuine products and 
bonus the endless view to the Aegean blue. Sun-dried octapus, 
fried anchovy on beetroot sauce and many more specialties will 
deliciously reward you for the trip. Παραδοσιακή κουζίνα με 
έμφαση στα αγνά προϊόντα και με απέραντη θέα στο γαλάζιο 
του Αιγαίου. Kampos, Marathokampos, +30 22730 37248

MERMIZELI
Fresh sea flavours and dishes honouring the Greek land await 
you in its interior yard and hospitable environment. Don't miss 
the sea urchin salad, pork tenderloin with katiki Domokou 
and rocket salad with caramelised nuts. Φρέσκες γεύσεις της 
θάλασσας και πιάτα με υλικά που τιμούν την ελληνική γη στην 
εσωτερική αυλή του. Pythagorio, +30 22730 62085

KOS 

ALIBABA BEACH BAR
This hip spot in Lambi beach has a reputation not only for 
excellent spirits, but also for its breakfast and lunch. You can't 
miss the acai bowls, avocado toast, coconut and Vermont 
pure maple or thyme honey, blueberry pancakes and of 
course, their famous burgers. Αυτό το hip spot στην παραλία 
Λάμπη φημίζεται όχι μόνο για τα εκλεκτά ποτά, αλλά και 
για τις επιλογές πρωινού και μεσημεριανού που προσφέρει. 

Five Senses-Art Kuzina

Alibaba Beach Bar
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Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα acai bowls, το τοστ με 
αβοκάντο, θυμαρίσιο μέλι ή σιρόπι σφενδάμου με 
καρύδα και Vermont, pancakes μύρτιλου και φυσικά τα 
περίφημα μπέργκερ. 11 Akti Zouroudi Str., Kos,  
+30 22420 48961 

ARAP
Naturally this is the place for juicy pork Iskender kebab, 
courgette flowers stuffed with rice and, of course, 
lahmajoun with minced beef. It goes without saying that 
dessert should be kazandibi. Σερβίρει ζουμερό χοιρινό 
Iskender kebab, κολοκυθοανθούς με ρύζι και λαχματζούν 
με κιμά. Για επιδόρπιο δοκιμάστε το καζάν ντιπί. Platani, 
Kos, +30 22420 28442

BARBOUNI
The restaurant specializes in fish, has a penchant for 
Mediterranean cooking and offers the whole package of 
happy memories by the sea. Tο εστιατόριο έχει μεγάλη 
εξειδίκευση στο ψάρι, αγαπά τη Μεσόγειο και προσφέρει 
ένα ολοκληρωμένο concept ευχάριστων στιγμών δίπλα 
στη θάλασσα. 26 Αveroff Str., +30 22420 20170

CUVÉE RESTAURANT
Enchant your senses with the unique culinary creations 
of the executive chef Michael Marthas and consultant 
chef Pavlos Kiriakis, and taste creative Mediterranean 
cuisine and mouth-watering Greek specialties from the à 
la carte or degustation menu. Μοναδικές γαστριμαργικές 

δημιουργίες μεσογειακής και ελληνικής κουζίνας από 
τους έμπειρους σεφ του εστιατορίου, Μιχάλη Μάρθα και 
Παύλο Κυριάκη. Aqua Blu Boutique Hotel & Spa, Lambi 
Beach, +30 22420 22277, aquabluhotel.gr

LIMNIONAS 
If you’re in Kefalos, ask around for the taverna Limnionas, 
serving fresh large fish, the ideal choice after a swim at one 
of the area’s lovely beaches. Για φρέσκα και μεγάλα ψάρια, 
ιδανική επιλογή μετά το μπάνιο στις όμορφες παραλίες 
της περιοχής. Kefalos, +30 22423 00193 

OROMEDON
The right place for goat stuffed with herbs, rice and livers, 
roasted in the traditional way in a mud oven. The décor is 
simple, the view is wonderful and the traditional cuisine of 
Kos is just delicious. Tο σωστό μέρος για κατσικάκι, γεμιστό 
με μυρωδικά, ρύζι και συκωτάκια, ψημένο σε φούρνο 
με λάσπη. Η θέα υπέροχη και η παραδοσιακή κουζίνα 
πεντανόστιμη. Lagoudi, Zia, +30 22420 69983 

XAIXOUTES
Enjoy Greek cuisine and recipes cooked in the wood-fired 
oven of this traditional “kafeneio”–cafe– on one of its stone 
terraces. Invite your friends to come along and book a table 
for an evening of live music. Στο παραδοσιακό καφενείο, θα 
απολαύσετε ελληνική κουζίνα και συνταγές, μαγειρεμένες 
στον ξυλόφουρνο, με καλή παρέα και βραδιές ζωντανής 
μουσικής. Κos, +30 6932637905

Alexis 4 Seasons

Oromedon

KGS



A TITO’S MULE OR  
A SPRITZ WILL KEEP US 

COMPANY THIS SUMMER...

Premium drops
A special spirit for the real connoisseurs. Ένα ξεχωριστό 
απόσταγμα για τους πραγματικούς connoisseurs του είδους. 

Tito’s Handmade Vodka… A vodka with character, fragrance and flavour that 
upgrades the summer cocktails and becomes the reason for unique cool moments. 
Vodka is popular due to the purity of its taste and look, and to its flexibility 
to support the other ingredients of cocktails without being dominant. But 
Tito’s overturns what we knew for vodka until today. It is produced from corn, 
in small batches with the usage of still, preserving the characteristics from 
the base it was created form. This way, a distillate different from all others is 
created. But what happens when we put it in the glass? The game it plays in 
our palate, together with its sophisticated fragrances, make it perfect to enjoy!
Tito’s Handmade Vodka… Μια vodka με χαρακτήρα, άρωμα και γεύση που 
αναβαθμίζει τα καλοκαιρινά cocktails και γίνεται η αφορμή για μοναδικές 
δροσερές στιγμές. Η δημοτικότητα της vodka οφείλεται τόσο στην καθαρότητα 
της γεύσης και της όψης της, όσο και στην ευελιξία της να υποστηρίζει τα 
υπόλοιπα συστατικά των cocktails χωρίς να κυριαρχεί. Η Tito’s όμως ανατρέπει 
όσο γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τη vodka.  Παράγεται από καλαμπόκι σε μικρές 
παρτίδες με τη χρήση του άμβυκα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά από την βάση 
από την οποία δημιουργήθηκε. Έτσι, δημιουργείται ένα απόσταγμα διαφορετικό 
από όλα τα άλλα. Τι γίνεται όμως όταν την βάλουμε στο ποτήρι… Το παιχνίδι 
που κάνει στον ουρανίσκο, μαζί με τα ραφιναρισμένα αρώματα της, την κάνουν 
τέλεια για να την απολαύσουμε! 

TITO’S MULE
l 50ml Tito’s Handmade Vodka
l 150ml Fentiman’s Ginger Beer
l Lime
 
TITO’S SPRITZ
l 30ml Tito’s Handmade Vodka
l 10ml Yuzu Monin
l 10ml Gomme Monin
l 15ml Lemon
l Top up Prosecco

You can taste it in Rhodes::
  Santa Marina Beach bar & Restaurant, 2nd 

Km Rodou-Kalitheas Avenue 
  Villa Di Mare, 84 Irakleidon Avenue, Ixia, 

Ialyssos
 Panos Restaurant Bar, Lindos
 The Lighthouse Kiotari, Kiotari
  People& People, 4 Ethnarchou Makariou Str.

You can taste it in Kos:
 Horizon beach resort, Mastichari
 Casa Cook, Marmari
  Sitar Cocktail Bar, Kountouriotou Coast
  Platanos Restaurant Coffee-Bar, Platanos 
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Chasing 
treasures
Fashion is very 
important. It is life-
enhancing and, like 
everything that 
gives pleasure, it is 
worth doing well. 

Indulge
A N Y T H I N G  W O R T H  D O I N G  I S  W O R T H     O V E R D O I N G

SMIKGSRHO
Top M Missoni,  

bermuda shorts Theory,  
shoes Geox
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SHOPPING 
TALES IN RHODES

Select addresses with the most stylish shops and 
stops for a unique shopping experience οn the 

island of the Knights. Επιλεγμένες διευθύνσεις από 
τα πιο κομψά καταστήματα του νησιού.

Clockwise from left: Diving board at Elli 
beach. Rhodes Old Town. Traditional folk 
art ceramic. Wall detail in Fanes village. 
Store interior, When in Greece. Medieval 
Town detail. Prasonisi beach windsurfing. 
Palace of the Grand Master. Medieval 
Town. Traser watch from Eurotimer. 
Kallithea Springs building.
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RHO

STORY B
Stylish outfit and modern shoes for women, men 
and children, ideal for casual appearances but also 
for more formal circumstances, with suggestions 
mostly by Greek designers and Greek companies. 
Stylish ρούχα και μοντέρνα παπούτσια για γυ-
ναίκες, άνδρες και παιδιά, ιδανικά για casual εμ-
φανίσεις αλλά και πιο επίσημες περιστάσεις.  
93 Amerikis Str., Rhodes Town

NAPOLITANA GIASIRANIS
Since 1960, Napolitana boutique –owned by the 
Giasiranis family– offers the best in women’s 
footwear, bags and accessories. Aπό το 1960, η 
μπουτίκ της οικογένειας Γιασιράνη φέρνει τα κο-
ρυφαία ονόματα σε γυναικεία υποδήματα, τσάντες 
και αξεσουάρ. 36 Tarpon Springs Str., Rhodes Town

MARKS & SPENCER
Stylish clothes in denim and formal versions, must-
have pieces for women and men and elegant lingerie 
with the name and the high quality of a company 
which is the top choice of fashion lovers all over 
the world. Stylish ρούχα σε denim και formal εκδο-
χές, must-have κομμάτια για γυναίκες και άνδρες 
και κομψά γυναικεία εσώρουχα με την επωνυμία 
και την υψηλή ποιότητα της εταιρείας που βρίσκε-
ται στην κορυφή των προτιμήσεων των fashion 
lovers σε όλο τον κόσμο. marksandspencer.com

EUROTIMER
With 20 years experience in Haute Horlogerie, the 
company focuses on wholesale and retail in Greece 
and Cyprus, whereas it is the exclusive agent 
of eponymous Houses such as Maurice Lacroix, 
Chronoswiss, Fortis, Rodania, Jowissa. Με 20ετ;ή 

Clockwise from left: 
Lindos Bay. Door detail 
in Lindos village. Local 
rooster. Shoes, Rhodes 

Outdoor boutique.

Boasting a well-established presence 
within the import sector, and with a focus 
on modern marketing and branding, the 
company operates in Greece and abroad, 

providing a wide selection of souvenirs and 
gifts. Decorative items, accessories and 
jewellery are featured in the new brand 

names SeaPlus+ and Eva’s Fashion. Με μα-
κρόχρονη πορεία στις εισαγωγές, στο σύγ-
χρονο μάρκετινγκ και branding, η εταιρεία 
δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό με μια 
πλούσια γκάμα τουριστικών ειδών και δώ-
ρων. Διακοσμητικά, αξεσουάρ και κοσμή-
ματα εμπλουτίζουν τα νέα brand names 
SeaPlus+ και Eva’s Fashion. moutsos.gr

BRING BACK HOME

GEORG PETRAS – LET’S GO HELLAS
A book written by the CEO of Engel & Völkers 

and real estate expert, shedding light onto Greece’s 
financial and entrepreneurial scene from 2010 
until today and sharing tips for a possible real 

estate purchase through an optimistic view. Ένα 
βιβλίο, γραμμένο από τον ειδικό σε ζητήματα 

real estate και CEO της εταιρείας Engel & 
Völkers, το οποίο ρίχνει φως στην οικονομική 

και επιχειρηματική σκηνή της Ελλάδας από το 
2010 μέχρι σήμερα, προσφέροντας συμβουλές για 

αγορές ακινήτου μέσα από μια αισιόδοξη ματιά. 
griechenland.net

εμπειρία στο χώρο της υψηλής ωρολογοποιίας, η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρι-
κής και λιανικής πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο, 
ενώ έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία επώνυ-
μων οίκων, όπως Maurice Lacroix, Chronoswiss, 
Fortis, Rodania, Jowissa. eurotimer.com

YAMAMAY
The hottest trends in beachwear, denim, casualwear 
and, of course, the signature lingerie. Shop women’s 
lingerie, let be seduced by true Italian style and 
find the perfect look for you. Το Yamamay, στην 
καρδιά της Ρόδου, προτείνει τις τελευταίες τάσεις 
σε casual, beachwear, denim και, φυσικά, σε εσώ-
ρουχα. Cairo Palace in Rhodes Town, yamamay.com

RHODES OUTDOORS
Premium outdoor & sneaker boutique featuring 
exclusive men’s fashion, shoes and accessories. 
Επιλεγμένα κομμάτια ανδρικής ένδυσης, υπόδη-
σης και αξεσουάρ για τους λάτρεις της δράσης.  
9 Gallias Str., Rhodes Town

HONDOS CENTER  
With 75 shops all over Greece, the 50+ years old 
company is a unique shopping destination, offering 
the greatest variety in cosmetics and fashion items. 
You can also find watches, jewellery, bags, travel 
gear, shoes and home and decoration items. Με 75 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία που με-
τρά πάνω από 50 χρόνια ζωής αποτελεί μοναδικό 
προορισμό shopping προσφέροντας τη μεγαλύτερη 
ποικιλία σε καλλυντικά και είδη μόδας. Θα βρείτε, 
επίσης, ρολόγια, κοσμήματα, τσάντες, είδη ταξιδίου, 
υποδήματα και είδη σπιτιού και διακόσμησης. 30 
Alex. Diakou Str., Rhodes Town, hondoscenter.com
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SUMMER VIBES

Clockwise from left: 
Aπό επάνω αριστερά και δεξιόστροφα:

Bikini | Μπικίνι Marks&Spencer.  
Tanning body oil with SPF 30 | Λάδι 

μαυρίσματος με αντηλιακή προστασία 
SPF 30 Apivita, Hondos Center. Men’s 

piqué polo shirt | Ανδρική μπλούζα 
Fred Perry, Rhodes Outdoors.  

Earrings | Σκουλαρίκια Marks&Spencer. 
Men’s perfume | Aνδρικό άρωμα 

Artist Edition Colonia Acqua Di Parma 
(atticabeauty.gr).  

Explorer canvas backpack | Σακίδιο 
πλάτης wheningreece.gr. Officer Pro 
Gun Metal Lime watch | Ρολόι Traser, 

Eurotimer. Raffia bucket canvas  
pouch | Ψάθινη τσάντα Hermina 

Athens (herminaathens.com).
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Stainless steel case watch with orange rubber strap and Swiss automatic movement, Rolf Sachs 40mm limited 
edition | Ρολόι περιορισμένης έκδοσης με αυτόματο μηχανισμό Fortis, Eurotimer

RHO
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Clockwise from top left: Ancient Roman Agora 
Wall in Kos Town. Marmari beach. Kardamena 
village. Perfumes, Hondos Center. Sandal, 
Marks&Spencer. Jewellery from N I S I. Quay of 
the seaport, Kos Town. Kos Old Town. Picturesque 
street in Kos Town. Beach towel, Sun of a Beach. 
Monastery in Kastri island. 

LOCAL
FAVORITES 

IN KOS
Shopping in Kos island will give you pleasant 

surprises and precious memorabilia to take back 
home. Η αγορά της Κω σας επιφυλάσσει  
μικρούς, αναπάντεχους θησαυρούς και  

υπέροχα αναμνηστικά από τις διακοπές σας.
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VERITA. TRUE LUXURY
Chic jewellery and horology in a contemporary 
jewellery boutique in Kos Town. Κομψές 
προτάσεις σε κοσμήματα και ρολόγια, σε 
ένα μοντέρνο κατάστημα στην πόλη της Κω.  
9 Riga Ferraiou Str., veritatrueluxury.gr

NEPTUNE COLLECTION
Chic hotel boutique with men’s, women’s and kids’ 
apparel bearing the signature of Greek brands, in 
a wide range of colours and patterns, hats, bags, 
jewellery, accessories and lots of original gift 
ideas. Η κομψή μπουτίκ στο Neptune Hotels με 
επιλεγμένη ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα 
με την υπογραφή ελληνικών brands, σε διάφορα 
χρώματα και σχέδια, καπέλα, τσάντες, κοσμήμα-
τα, αξεσουάρ και πολλές πρωτότυπες ιδέες δώ-
ρου. Neptune Hotels, neptune.gr 

LILIUM HOME FASHION
Refresh the spaces in your house with style and 
another point of view or give a special gift to 
your friends, selecting between the special gifts 
and decorative items of the elegant store. Ανα-
νεώστε τους χώρους του σπιτιού σας με στυλ και 
άποψη ή χαρίστε ένα ξεχωριστό δώρο στους φί-
λους σας, επιλέγοντας ανάμεσα στα ιδιαίτερα εί-
δη δώρου και διακόσμησης του καλαίσθητου κα-
ταστήματος. 3 Filita Str., Kos Town

AROMATERIE
Let your senses be carried away by inebriating 
fragrances, lotions, pampering gift sets, candles 
and soaps made with olive oil, pink clay, cocoa 
butter, goat milk, beeswax. Μεθυστικά αρώματα, 
κρέμες, κεριά και σαπούνια, φτιαγμένα με 

ελαιόλαδο, ροζ άργιλο, γάλα κατσίκας, κερί 
μέλισσας, εμπνέουν για πρωτότυπα δώρα.  
Kos Town, +30 22420 26229, aromaterie.gr

MELISSA
If you want to learn more about 100% organic 
honey production and its beneficial properties, 
ask Mrs. Dionisia Anthouli to give you a tour 
in the premises of the family business, selling 
thyme honey and royal jelly. Don’t leave without 
tasting the delicious local recipes (katimeria, 
loukoumades). Μάθετε τα πάντα για τις ιδιότητες 
και την παραγωγή του 100% βιολογικού μελιού 
από την κ. Διονυσία Ανθούλη. Μη φύγετε χωρίς να 
δοκιμάσετε κατιμέρια και λουκουμάδες. Kefalos

IT’S ALL GREEK TO ME
Designed and produced exclusively in Greece, 
the gifts and souvenirs redefine the art design 
shopping in the heart of Kos thanks to their 
modern aesthetic approach. Everyday decorative 
items, bags, fashion, jewellery and toys with a hint 
of tradition. Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
στην Ελλάδα, σουβενίρ με σύγχρονη αισθητική, 
χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα, τσάντες, 
κοσμήματα και παιχνίδια. 4 Apellou Str., Kos Town

N I S I 
Greek raw materials, such as leather and cotton, 
are transmuted into elegant souvenirs, T-shirts, 
bags, sandals, kaftans and straw hats signed 
by the store’s homonymous brand name. 
Ελληνικές πρώτες ύλες, όπως δέρμα και βαμβάκι, 
μετουσιώνονται σε καλαίσθητα σουβενίρ με 
το ομώνυμο brand name του καταστήματος.  
15 Apellou Str., Kos Town

Clockwise from left: Neptune 
Hotels Boutique. ‘Silk 
Blossom’ scented candle, 
Jo Malone. Beach view. 
Flamingos in Tigaki salt 
lake. Traditional cheese 
from Tyrokomio Giannou. 
Picturesque street in Kos 
Town. Salt lake sunset 
view.‘Verita True Luxury’ 
jewellery store. Traditional 
pottery. Gold plated necklace 
from ‘Simplicity’ collection, 
moodlikeme.com
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 ARTY ALLURE 

Clockwise from left: 
Aπό επάνω αριστερά και δεξιόστροφα:

Earrings | Σκουλαρίκια Verita.True 
Luxury. Beach dress | Φόρεμα  
για την παραλία Accessorize.  

Woven stripe handheld bag | Πλεκτή  
ριγέ τσάντα χειρός Accessorize. 

 Ring | Δαχτυλίδι Verita.True Luxury.  
Heeled sandals | Πέδιλα Jeffrey 
Campbell, favela.gr. Premium  

rum | Ρούμι Diplomatico Reserva 
Exclusiva (rondiplomatico.com).  

Nail lacquer | Βερνίκι νυχιών  
Le Vernis, Chanel, Hondos Center.  

Bikini | Μπικίνι Zeus&Δione.
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Dress | Φόρεμα Marks&Spencer

KGS
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GREEK SPIRIT  
IN SAMOS 

The artistic side of the island hides many 
surprises. Discover them in the most exclusive 
addresses. Η καλλιτεχνική πλευρά του νησιού 
κρύβει πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε τις στις 

πιο επιλεγμένες διευθύνσεις.

Clockwise from top left: 2 The Little Store boutique. 
Head of Goddess Artemis, Join Greek Art. Pythagorio. 
Silk pocket square, grecianchic.gr. Decorative dove, 
Join Greek Art. Dress by Pearl and Caviar, Artisti 
Fashion Room. Le Coin boutique. Sun dried octopus. 
Sea view.



97

LE COIN BOUTIQUE
A minimal, ultra-stylish space, is the house of 
selected Greek and other brands, emphasizing 
on kaftans, kimonos, swimwear and elegant 
accessories. Απαράμιλλης αισθητικής μπουτίκ 
σε μίνιμαλ τόνους, με έμφαση σε καφτάνια, 
κιμονό, μαγιό και κομψά αξεσουάρ. 1 Polykrati 
Str., Pythagorio

JOIN GREEK ART 
An alternative concept store housing unique 
creations inspired by Greek culture and 
civilisation. Choose among a variety of modern 
jewellery, replicas of Hellenistic art, ancient 
board games, 3D paper crafts, accessories 
and office objects. Ένα εναλλακτικό concept 
store φιλοξενεί πρωτότυπες δημιουργίες, 
εμπνευσμένες από τον ελληνικό πολιτισμό. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε μοντέρνα κοσμήματα, 
αναπαραγωγές Ελληνιστικής τέχνης, αρχαία 
επιτραπέζια παιχνίδια, 3D χάρτινες κατασκευές, 
αξεσουάρ και αντικείμενα γραφείου. 59 Lykourgou 
Logotheti Str., Pythagorio, joingreekart.com

2 THE LITTLE STORE
A little shop dedicated, mostly, to Greek 
designers, providing unique designs and high 
quality handmade garments and accessories. 
Here, you can also find a wide selection of NB 
shoes for men, women and kids. Ένα μικρό και 
στυλάτο κατάστημα, που δίνει έμφαση στους 
Έλληνες σχεδιαστές. Εδώ θα βρείτε και ποικιλία 
παπουτσιών NB. 2thelittlestore.com

KALLISTI GALLERY
Greek craftsmanship and local artistry through a 
remarkable selection of ceramics, wall installations, 
jewellery, and one-of-a-kind objects made by 
more than 50 artists and inspired by Samian 
history and tradition. Ανακαλύψτε ελληνικές 
καλλιτεχνικές δημιουργίες, φτιαγμένες με 
μεράκι και τεχνογνωσία, από 50 καλλιτέχνες: 
κεραμικά, κοσμήματα και αντικείμενα τέχνης, 
εμπνευσμένα από τη σαμιακή ιστορία και παράδοση.  
55 Lykourgou Logotheti Str., Pythagorio, 
kallisti-gallery.com

ΑRTISTI FASHION ROOM 
A hot multibrand fashion store will surprise 
you with its collections by Greek designers 
and international brands. Find the newest 
Nidodileda, Karavan, Kori, Mila for stylish 
updates. Ένα κατάστημα με στυλ που θα σας 
εντυπωσιάσει με τη μεγάλη γκάμα Ελλήνων 
και ξένων σχεδιαστών σε ρούχα, beachwear, 
υποδήματα, αξεσουάρ. artistishop.gr

Clockwise from left: 
Wall decoratives. 

Psili Ammos 
beach. Earrings, 
Marks&Spencer. 

Kokkari village. Ames 
bag, Artisti Fashion 

Room. Harbour. 
Engraved door detail. 

EOS Samos wine. 
Amalthea pendant, 

herminaathens.com. 
Sliders, atozgreek.com

SMI
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TYROKOMIO GIANNOU The history of the family business 
started in 1997 by creating a modern unit of dairy production. 
Since 2002 Panagiotis Giannou continues the family tradition, 
whereas the “krasotiri” Giannou with the distinct winery flavour 
and the copper-red colour is included in the most eligible and hard 
to find delicacies. Η ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης ξεκί-
νησε το 1997 με τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας παρα-
γωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Aπό το 2002 ο Παναγιώτης 
Γιάννου συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, ενώ το κρασοτύρι 
Γιάννου, με το έντονο οινικό άρωμα και το χαλκοκόκκινο χρώμα, 
περιλαμβάνεται στις πιο περιζήτητες και δυσεύρετες απολαύσεις.  
Pyli, Kos, krasotyri-giannou.gr 

ALIBABA BEACH BAR This hip spot in Lambi beach has a 
reputation not only for excellent spirits, but also for its breakfast 
and lunch. You can’t miss the acai bowls, avocado toast, coconut 
and Vermont pure maple or thyme honey, blueberry pancakes and 
of course, their famous burgers. Αυτό το hip spot στην παραλία 
Λάμπη φημίζεται όχι μόνο για τα εκλεκτά ποτά, αλλά και για τις 
επιλογές πρωινού και μεσημεριανού που προσφέρει. Δοκιμάστε 
οπωσδήποτε τα acai bowls, το τοστ με αβοκάντο, θυμαρίσιο μέλι 
ή σιρόπι σφενδάμου με καρύδα και Vermont, pancakes μύρτιλου 
και φυσικά τα περίφημα μπέργκερ. Lambi beach, Kos

MELISSOKOMIKI DODECANESOU Τhe biggest company 
in beehive products in Rhodes cooperates with more than 70 
beekeepers to produce honey, royal jelly, pollen, wax and propolis, 
honey bars, organic cosmetics, and is the sole producer of the 
traditional “melekouni” since 1999. Don’t miss visiting the Bee 
Museum. Η μεγαλύτερη εταιρεία μελισσοκομικών προϊόντων στη 
Ρόδο συνεργάζεται με 70 παραγωγούς για την παραγωγή μελιού, 
προϊόντων κυψέλης, σνακ και καλλυντικών, ενώ είναι η μόνη που 
παράγει το παραδοσιακό «μελεκούνι» από το 1999. Επισκεφτείτε 
το Μουσείο Μέλισσας. Pastida, Rhodes, mel.gr 

AT YOUR SERVICE

The local goods 
Spots to stop before you drop.  
Μια στάση για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου.

Alibaba Beach Bar

LEPIA DIVE CENTER The PADI 5 STAR DIVE 
RESORT was founded in 2012 for strong scuba-
diving experiences. It provides specialized divers, 
a full range of scuba diving trips and programs 
for beginners and children. The fully equipped 
amenities include teaching room with audio 
and visual material, whereas they provide easy 
access to people with moving disabilities. Το 
PADI 5 STAR DIVE RESORT ιδρύθηκε το 2012 
για δυνατές scuba-diving εμπειρίες. Διαθέτει 
εξειδικευμένους δύτες, μεγάλη γκάμα ταξιδίων 
κατάδυσης και προγραμμάτων για αρχάριους 
και παιδιά. Rhodes, lepiadive.com

ELLINAIR The two daily routes in competitive 
prices and high level of service connects Athens 

to Thessaloniki, while you can carry for free an 
8 kg luggage. The itinerary of Ellinair connects 
Athens and Thessaloniki to Chania, Heraklion, 
Rhodes, Mykonos, Santorini and Corfu. Τα δύο 
καθημερινά δρομολόγια, σε ανταγωνιστικές 
τιμές και με υψηλού επιπέδου σέρβις, συνδέουν 
την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, ενώ μπορείτε να 
πάρετε μαζί σας δωρεάν μια χειραποσκευή 8 κιλών. 
Δρομολόγια της Ellinair συνδέουν Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη με Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδο, Μύκονο, 
Σαντορίνη και Κέρκυρα. ellinair.com

ENGEL & VÖLKERS The successful real estate 
company was founded in Hamburg 35 years ago 
and today is one of the top names in the sector 
of high quality residences and luxury estates, 
whereas it is represented in 33 countries with 
more than 700 departments worldwide. Η επι-
τυχημένη real estate εταιρεία ιδρύθηκε στο Αμ-
βούργο πριν από 35 χρόνια και σήμερα αποτε-
λεί ένα από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο των 
υψηλής ποιότητας κατοικιών και πολυτελών ακι-
νήτων, ενώ εκπροσωπείται παγκοσμίως σε 33 
χώρες με περισσότερα από 700 καταστήματα. 
Rhodes, engelvoelkers.com

SEADREAMS A successful name in shipping, 
Seadreams organizes daily trips from the Old Port 
of Rhodes to the picturesque Symi, the Panormitis 
Monastery and the cosmopolitan resort Marmaris 
in Turkey - for eastern-style vacation. Επιτυχη-
μένο όνομα στη ναυτιλία, η Seadreams οργανώ-
νει καθημερινά δρομολόγια από το Παλιό Λιμάνι 
της Ρόδου προς τη γραφική Σύμη, την Ιερά Μονή 
του Πανορμίτη, αλλά και προς το κοσμοπολίτι-
κο θέρετρο Μαρμαρίς στην Τουρκία για διακο-
πές με άρωμα Ανατολής. Rhodes, seadreams.gr

INTERNATIONAL CAR RENTALS Since 1973 
the car rental business provides a great variety 
of vehicles, different car models, such as off-
road, 4x4, low consumption, luxury SUV etc., 
full security coverage, 24hour service and 
free transportation of the rented vehicle to a 
place that is convenient to you. Από το 1973 
η επιχείρηση παρέχει μεγάλη γκάμα οχημάτων, 
διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων, πλήρη 
ασφαλιστική κάλυψη, 24ωρη εξυπηρέτηση 
πελατών και δωρεάν μεταφορά του ενοικιαζόμενου 
οχήματος στο σημείο που σας εξυπηρετεί.  
Kos, internationalrentals.gr

Tyrokomio Giannou
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SPIRITS  
UP

Macao Lounge Bar

Let’s groove 
What happens in the Greek 

islands at night, stays in the 
Greek islands at night.  
Ό,τι συμβαίνει τις νύχτες  

στα ελληνικά νησιά, μένει εκεί! 
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RHODES  
Alter Ego Summer
Αtmospheric, with an incredible view, it is one of the most in-
tense choices for fun giving rhythm to the summer nights with 
Greek and foreign musical choices and events with famous DJs. 
Ατμοσφαιρικό, με απίστευτη θέα, είναι από τις πιο δυνατές 
προτάσεις διασκέδασης, με ελληνικές και ξένες μουσικές 
επιλογές και events με γνωστούς DJs. Ippodamou Str.,  
Medieval Town, +30 6932480006

Amphitheatre Club 
With a view of the Lindos Βay, loud beats from famous DJs 
on the decks and well-known singers and groups, will get you 
rocking till dawn. Mε θέα στον Κόλπο της Λίνδου, δυνατά 
beats από διάσημους DJs, γνωστούς τραγουδιστές και 
μουσικά συγκροτήματα. Lindos, +30 6936151610

Cavo Tango Cocktail Bar
Exotic cocktails, long drinks and premium spirits gear up the 
mood. Bonus: The music selection and the all-white open-air 
space putting you in a summer state of mind. Έξωτικά κοκτέιλ, 
long drinks και premium ποτά που ανεβάζουν τη διάθεση. 
Μπόνους: η επιλεγμένη μουσική και ο ανοιχτός κατάλευκος 
χώρος, που σας βάζει σε summer mood. 
3 Ferenikis Str., Ialyssos, +30 22410 90993

Dali Extraordinary Art Bistro
The description “extraordinary art bistro” worthily renders its 
multifaceted character, serving from coffee to savory and sweet 
pancakes for an abundant breakfast, whereas as the hours go by 
the ambiance changes giving prominence to imaginative cock-
tails with a view to the sunset. Με πολύπλευρη ιδιοσυγκρασία, 
αφού σερβίρει από καφέ μέχρι αλμυρές και γλυκές τηγανίτες 
για πρωινό, ενώ όσο περνάει η ώρα το σκηνικό αλλάζει 
και την πρωτιά έχουν τα ευφάνταστα κοκτέιλ με θέα το 
ηλιοβασίλεμα. 12 Akti Miaouli Str., +30 22410 26926

Lindos Ice Bar
One of the biggest ice bars in Europe and the only one in 
Greece. Its chilled cocktails and its frozen setting, carved 
from tons of crystalline ice, make it one of a kind. Ένα από 
τα μεγαλύτερα ice bars της Έυρώπης και το μοναδικό στην 
Έλλάδα που κάνει τη διαφορά με τα παγωμένα κοκτέιλ 
του, αλλά και με το παγωμένο σκηνικό του από τόνους 
κρυστάλλινου πάγου. Krana Square, Lindos, +30 22440 31491

Macao Lounge Bar
One of the most remarkable spots in Rhodes Medieval 
Town, with theme nights dedicated to cocktails, prepared 
at the bar surrounding the old watermill at the centre of its 
courtyard. Από τα πιο ιδιαίτερα σημεία στη Μεσαιωνική 
Πόλη, με θεματικές βραδιές, αφιερωμένες σε κοκτέιλ που 
ετοιμάζονται στην μπάρα του, γύρω από τον παλιό νερόμυλο 
στο κέντρο της αυλής του. 5 Archelaou, Old Town,  
+30 6936400305

Indulge | Bar hopping

Mozaik Casual Bar
It’s strong suit is its custom made cocktail list, with inspired 
cocktails, tempting you to try as many as you can. Το δυνατό 
χαρτί του είναι η custom made cocktail λίστα του, με 
εμπνευσμένες προτάσεις που σας βάζουν σε πειρασμό να 
δοκιμάσετε όσο περισσότερα μπορείτε. 14-15 Arionos Sq. 
(Loutra), Old Town, +30 6932480006

People and People
Meeting point for all ages, it is ideal for all hours of the day. At 
night, the full drink list guarantees ease and fun in a cosy atmos-
phere. Σημείο συνάντησης για όλες τις ηλικίες, όλες τις ώρες 
της ημέρας. Το βράδυ, η πλούσια λίστα με τα ποτά εγγυάται 
χαλάρωση και διασκέδαση σε ένα cosy περιβάλλον. 4 Ethnar-
chou Makariou Str., Rhodes Town, +30 22410 36444

Sissitio
The island’s magic is reflected in the philosophy, the name, the 
thoughtful decor, the sophisticated music and the premium 
drinks served in a space where art meets gustatory enjoyment. 
H μαγεία του νησιού των Ιπποτών αντανακλάται μέσα από 
τη φιλοσοφία, το όνομα, την προσεγμένη διακόσμηση, την 
ψαγμένη μουσική και τα premium ποτά. 179 Sokratous &  
Ippodamou Str., Old Town, +30 22410 35773

Soho
You’ll recognise it from the crowds of people gathered outside 
this little giant of Rhodian entertainment. The ultimate meet-
ing point for every night’s out first drink with intense events. 
Θα το αναγνωρίσετε από το πλήθος κόσμου που μαζεύεται 
κάθε βράδυ έξω από το πλακόστρωτο προαύλιο του μικρού 
γίγαντα της ροδίτικης διασκέδασης. 24 Hippokratous Sq.,  
Old Town, +30 6907378080, 6931917791

Stoa Café Bar
To the rhythms of Latin and Argentine tango, the atmospheric 
bar, signals a different dance experience. Σε ρυθμούς λάτιν 
και αργεντίνικου τάνγκο, το ατμοσφαιρικό μπαρ δίνει το 
σύνθημα για μια διαφορετική χορευτική εμπειρία.  
32 Menekleous Str., Medieval Town, +30 6946008452

The Union 
Time to party in the heart of the town, in an impressive space 
with industrial decor, original cocktails and a great list of 
premium drinks. Ώρα για πάρτι στην καρδιά της πόλης, σε 
έναν εντυπωσιακό χώρο με βιομηχανικό design, πρωτότυπα 
κοκτέιλ και δυνατή λίστα με premium ποτά. 13 Sofokli 
Venizelou Str., +30 22410 73929

Todo Bien
The Medieval Town’s latin hangout, with Cuban drinks from 
the recipes of the legendary La Bodeguita del Medio in Ha-
vana. Λάτιν στέκι με κουβανέζικα ποτά από συνταγές του 
θρυλικού La Bodeguita del Medio στην Αβάνα. 15-17 
Pythagora Str., Medieval Town, +30 22410 78809
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Mozaik Casual Bar

 

Sissitio

Cafe Del Mundo

Βοα Vista Cocktail Bar

Lindos Ice Bar
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Viamare The Rat Pack 
Begin your day with coffee and dessert, enjoy hearty, out-of-
the-box brunch suggestions on Sundays, and in the evening 
move to the rhythm of music and relax with a refreshing 
cocktail or your favourite drink in good company. Ξεκινήστε 
τη μέρα σας με καφέ και γλυκό, απολαύστε πρωτότυπες 
προτάσεις για brunch τις Κυριακές και τα βράδια αφεθείτε 
στους ρυθμούς της μουσικής με δροσιστικά κοκτέιλ.
20 D. Theodoraki Str., Rhodes Town, +30 22410 23123

KOS  
Alibaba Beach Bar
This hip spot in Lambi beach has a reputation not only for 
excellent spirits, but also for its breakfast and lunch. You can't 
miss the acai bowls, blueberry pancakes and their famous 
burgers. Αυτό το hip spot στην παραλία Λάμπη φημίζεται όχι 
μόνο για τα εκλεκτά ποτά, αλλά και για τις επιλογές πρωινού 
και μεσημεριανού που προσφέρει. Δοκιμάστε οπωσδήποτε 
τα acai bowls, pancakes μύρτιλου και τα περίφημα μπέργκερ 
του. 11 Akti Zouroudi Str., Kos, +30 22420 48961

Bar Street 
This is the Mecca of nightlife in Kos. Nafklirou Street and the 
nearby district of Exarchia are the ultimate destination for 
partying, drinking and dancing till the wee hours. Η Μέκκα 
της νυχτερινής ζωής στην Κω. Η οδός Ναυκλήρου και 
γενικότερα η περιοχή των Έξαρχείων είναι ο απόλυτος 
προορισμός για πάρτι, ποτό και χορό μέχρι το ξημέρωμα. 

Greg’s Place
Ideal choice for chill-out evenings sipping quality drinks, 
friendly personnel and a huge screen with all time classic 
music videos. Ιδανική επιλογή για chill-out βραδιές, με ωραία 
ποτά, φιλικό προσωπικό και μια τεράστια οθόνη που παίζει 
κλασικά βιντεοκλίπ. Kardamena, + 30 22420 91106

Pub Dropkick Murphys
Cosy ambiance, good music and beer at its best. Ask for the 
live acts and artistic events taking place at the bar. Ώραίο 
περιβάλλον, καλή μουσική και η μπίρα στα καλύτερά της. 
Ένημερωθείτε για live acts και καλλιτεχνικά events. 
16 Vor. Ipeirou Str., +30 2242 11359

Sitar Cocktail Bar
A very particular bar in terms of décor and aesthetics, whose 
uniqueness lies in the details, such as its original cocktails, 
made from fresh fruits, herbs and spices, served in unique 
ways, in anything from jars to sachets! Ένα ιδιαίτερο μπαρ με 
πρωτότυπα κοκτέιλ, φτιαγμένα από φρέσκα φρούτα, βότανα 
και μπαχαρικά, που σερβίρονται σε ποτήρια, βάζα, μέχρι και 
σακουλάκια! Akti Kountourioti, +30 22420 27942

The Stone Roses Bar
Nice atmosphere and friendly environment for those craving 
romantic nights out and more. Order your favourite cocktail 

and enjoy it along with the carefully selected music playlist. 
Ώραία ατμόσφαιρα και φιλικό περιβάλλον για όσους αγαπούν 
τις νυχτερινές ρομαντικές εξόδους και όχι μόνο.  
Eleftherias Sq., Kardamena, +30 6951977112

West Bar
It’s as if you’re in another country, a western one. The shots 
never stop (must drink the lemon shot). If you’re not moved 
by the Scandinavian DJs tracks, you’ll be rewarded by the beer 
pong. Σαν να βρίσκεστε σε άλλη χώρα, κάπου στη Δύση, τα 
σφηνάκια δεν σταματούν ποτέ. Αν δεν σας συγκινούν τα 
tracks των Σκανδιναβών DJs, θα σας ανταμείψει το beer pong. 
3 Plotarchou Blessa Str., +30 22420 30130

SAMOS  
Beyond Cocktail Lounge
With elegant and fine aesthetics, Beyond does justice to its 
name and takes you one step further ahead. Just go up the 
stairs and have a seat on the terrace to enjoy the amazing view 
that will make you feel like you are in Monaco. Mε κομψή και 
υψηλή αισθητική, η θέα από την ταράτσα του θα σας κάνει να 
νιώσετε σαν να βρίσκεστε στο Μονακό.  
Pythagorio Port, +30 22730 62069

Blue Boat 
Nice location, wide selection of drinks, polite personnel, excep-
tional music playlist and inviting surrounding for the best sum-
mer evening out after a stroll in Pythagorio. Ώραία τοποθεσία, 
μεγάλη ποικιλία ποτών, ευγενικό προσωπικό, εξαιρετικές 
μουσικές επιλογές και όμορφη ατμόσφαιρα. Tiganiou Str., 
Pythagorio, +30 22730 62600

Boa Vista Cocktail Bar
Its stunning décor and roof bar skyrocket you to a summer 
mood. Choose from a wide list of original cocktails and en-
joy yours gazing at the island's view. Η εντυπωσιακή του 
διακόσμηση και το roof bar σας βάζουν απευθείας σε 
καλοκαιρινό mood. Έπιλέξτε από τη μεγάλη λίστα των 
αυθεντικών κοκτέιλ και απολαύστε το χαζεύοντας τη θέα του 
νησιού. Kokkari, +30 6976896055

Café Del Mundo
Ethnic decor and friendly atmosphere, it is your alternative 
choice in the nightlife of Samos. Apart from the live rock gigs, 
a fine reason to visit this place is its exotic cocktails served at 
sunset. Έθνικ διακόσμηση και άνετο περιβάλλον, με live rock 
μουσικές βραδιές και εξωτικά κοκτέιλ.  
Potami, Karlovasi, +30 22730 35801

Corner Bar Pythagorio
A popular meeting point, located in the enchanting Pythagorio 
port, offering beautiful view to the sea. Ideal for relaxing and 
enjoying its delicious cocktails. Δημοφιλές σημείο συνάντησης 
στο λιμάνι του Πυθαγόρειου, με θέα στη θάλασσα, υπέροχα 
κοκτέιλ και άψογο σέρβις. Pythagorio, +30 22730 62153 T
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Rhodes 1960

THERE I WAS

Rhodes is transformed to a Hollywood set for the 
shootings of the film “The Guns of Navarone”. Based 
on Alistair Maclean’s novel, the war action movie, with 
screenplay by J. Lee Thompson, reestablished a World War 
II scenery on the island. Scenes were shot in Kremasti, 
Archangelos, Lindos, and of course in the Old Town, with 
actor Anthony Quinn being so enchanted by the island, 
that he bought a piece of a beach and rocky area, known 
today as “Antony Quinn’s beach”. Η Ρόδος μετατρέπεται 

σε χολιγουντιανό σκηνικό για τα γυρίσματα της ταινίας 
«Τα Κανόνια του Ναβαρόνε». Βασισμένη στο μυθιστόρημα 
του Alistair MacLean, η πολεμική περιπέτεια, διά χειρός J. 
Lee Thompson, επανέφερε ένα σκηνικό Β’ Π.Π. στο νησί. 
Σκηνές γυρίστηκαν στην Κρεμαστή, στον Αρχάγγελο, 
στη Λίνδο και φυσικά στην Παλιά Πόλη, με τον ηθοποιό 
Anthony Quinn να μαγεύεται τόσο από τη Ρόδο, ώστε 
αγόρασε ένα κομμάτι μιας παραλιακής και βραχώδους 
έκτασης, γνωστό σήμερα ως «παραλία Anthony Quinn». 

Stanley Baker, David Niven and Anthony 
Quinn during film shoots. Οι Stanley 
Baker, David Niven και Anthony Quinn 
στα γυρίσματα.
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The “White House” and “Villa 
Cleobulus” were Durrell’s 
havens in the two Greek 
islands that stole his heart. 
To «Άσπρο Σπίτι» και η «Βίλα 
Κλεόβουλος» ήταν τα κατα-
φύγια του Ντάρελ στα δύο 
ελληνικά νησιά που έκλεψαν 
την καρδιά του.

by Elena Mathiopoulou

The Durrells’ hideouts
from

to 
Corfu
Rhodes
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The White House, Corfu Villa Cleobulus, Rhodes



As a “citizen of the world” Lawrence 
George Durrell (1912-1990) was not a simple 
traveller. Each of his journeys was a non-stop 
effort to discover the ideal place. The place 
which would take in his heart -even for a 

while- the position of his new homeland. As it happened for many years with 
Corfu and Rhodes, two islands that offered peace and also uplift of spirit, both 
to him and to his brother Gerald, inspiring him to depict elegantly in his books 
the experience of Greek hospitality. 
As the biggest landmark in his life, Greece gave him the opportunity to escape 
from the “fossilized” English culture. So, in 1935 he moves with his first wife 
Nancy Meyers, his mother, brothers and sisters in Kontokali, Corfu. But soon 
he chooses to leave this place too and move to Kalami, a little village on the 
northeastern coast of the island, at the famous White House, a fisherman’s 
hut, and live there, far from every luxury. At first Lawrence and Nancy stayed 

         AS A 
“CITI ZEN OF 
ΤΗΈ WORLD”

at the two rooms of the known today “White 
House” with the Athinaios family, who are the 
owners of the house until today, and later the 
British novelist payed to build one extra floor 
with windows open to the picturesque bay, 
in order to write something with a marine 
theme. “In other countries you may discover 
landscapes, traditions, customs. Greece 
has something harder to offer you – the 
discovery of yourself”, he characteristically 
says in his travel book “Prospero’s Cell, a 
guide to the landscape and manners of the 
island of Corcyra” for “that exceptional 
little island of the Ionian Sea” which soon 
became his “home”. Today, the most famous 
house in Corfu, which hosted and inspired 
the Durrells family, sky-rocketing the fame 
of the island all over the world, is open for 
the public as a hotel, maintaining its initial 
finesse through personal items that belonged 
to the Durrells. 
When World War II starts, Durrell has 
to flee with all his family with a caique to 
Crete and from there to Egypt, where he 
serves at the Press Office of the British 
Administration, without ever overcoming 
his sudden loss of Greece. Soon there 
comes the time for his return, this time to 
a different island, Rhodes, where he was 
transferred as information officer, in May 
1945, when the island was liberated of the 
Italians. During his stay in Rhodes, which 
lasted almost 2 years, Durrell was settled 
in the small house of the guard of the 
old Ottoman cemetery, since it was right 
opposite from the building used by the 
British Administration and today houses 
the Casino Rodos. There he lived with Eve 
Cohen. As Titsa Pipinou writes in her book 
“Tea with Durrell”: “Villa Cleobulus was a 
tiny house at the edge of the old Egyptian 
cemetery. In fact it was a beautiful house 
surrounded by laurel roses, bougainvilleas 
and flowers, just two steps from the famous 
hotel Albergo delle Rose and five steps from 
all the other big edifices”. Today in the 
building is housed the Stegi of Literature 
and Arts of the Dodecanese. 

From top: The Durrell family 
in Corfu. The interior of the 
White House. Από πάνω: 
H οικογένεια Ντάρελ στην 
Κέρκυρα. Το εσωτερικό του 
White House.
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Ώς 
«πολίτης 
του 
κόσμου» 
ο Λώρενς 
Τζωρτζ 

Ντάρελ (1912-1990) δεν υπήρξε 
ένας απλός περιηγητής. Κάθε 
ταξίδι του ήταν μια αδιάκοπη 
προσπάθεια να ανακαλύψει τον 
ιδανικό τόπο. Αυτόν που στην 
καρδιά του θα έπαιρνε κάθε φορά 
-έστω και λίγο- τη θέση της νέας 
πατρίδας του. Όπως έγινε με την 
Κέρκυρα και τη Ρόδο, δύο νησιά 
που του προσέφεραν ηρεμία αλλά 
και ανάταση πνεύματος, δίνοντάς 
του, όπως και στον αδελφό του 
Τζέραλντ, την έμπνευση να 
αποτυπώσει με γλαφυρό τρόπο 
στα βιβλία του την εμπειρία της 
ελληνικής φιλοξενίας. 
Ώς ο μεγαλύτερος σταθμός στη 
ζωή του, η Έλλάδα του έδωσε την 
ευκαιρία να αποδράσει από την 
«απολιθωμένη» αγγλική κουλτούρα.  
Έτσι, το 1935 μετακομίζει με την 
πρώτη του σύζυγο Νάνσι Μάγερς, 
τη μητέρα του και τα αδέλφια του 
στο Κοντόκαλι της Κέρκυρας. 
Πολύ σύντομα όμως επιλέγει να 
φύγει και από εκεί και να ζήσει 
στο Καλάμι, ένα μικρό χωριό στη 
βορειοανατολική ακτή του νησιού, 
στο περίφημο Άσπρο Σπίτι, την 
καλύβα ενός ψαρά, μακριά από 
κάθε πολυτέλεια. Στην αρχή ο 
Λώρενς και η Νάνσι έμεναν στα δύο 
δωμάτια του γνωστού ως Άσπρου 
Σπιτιού, μαζί με την οικογένεια 
Αθηναίου, στην οποία ανήκει το 
σπίτι έως σήμερα, ενώ αργότερα, 
ο Βρετανός μυθιστοριογράφος 
πλήρωσε για να χτιστεί ένας 
επιπλέον όροφος με παράθυρα που 
βλέπουν στον γραφικό όρμο, ώστε 
να μπορεί να γράψει με θέα στη 
θάλασσα. 
«Σε άλλες χώρες μπορεί να 
ανακαλύψεις τοπία, παραδόσεις, 
έθιμα. Η Έλλάδα έχει κάτι 
σκληρότερο να σου προσφέρει: την 
ανακάλυψη του εαυτού σου» λέει 
χαρακτηριστικά στο ταξιδιωτικό 
του βιβλίο «Prospero’s Cell - Η 

σπηλιά του Πρόσπερου, οδοιπορικό 
στην Κέρκυρα» γι’ «αυτό το 
εξαιρετικό νησάκι του Ιονίου» που 
έγινε σύντομα το «σπιτικό του». 
Σήμερα, το πιο φημισμένο σπίτι 
της Κέρκυρας, που φιλοξένησε 
και ενέπνευσε την οικογένεια των 
Ντάρελς, εκτοξεύοντας τη φήμη 
του νησιού σε όλο τον κόσμο, είναι 
ανοιχτό για το κοινό ως ξενοδοχείο, 
διατηρώντας την αρχική του 
φινέτσα μέσα από προσωπικά 
αντικείμενα των Ντάρελς.
Με το ξέσπασμα του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ντάρελ 
αναγκάζεται να διαφύγει 
οικογενειακώς με καΐκι στην 
Κρήτη και από εκεί στην Αίγυπτο, 
όπου υπηρετεί στο Γραφείο Τύπου 
της Βρετανικής Στρατιωτικής 
Διοίκησης, χωρίς ωστόσο να 
ξεπεράσει την ξαφνική απώλεια 
της Έλλάδας. Σύντομα όμως 
φτάνει η στιγμή να επιστρέψει, 
αυτήν τη φορά σε ένα άλλο 
ελληνικό νησί, τη Ρόδο, όπου 
μετατέθηκε ως υπεύθυνος 
πληροφοριών, το Μάιο του 1945, 
όταν το νησί απελευθερώθηκε 
πια από τους Ιταλούς. Κατά τη 
διετή παραμονή του στη Ρόδο, 
ο Ντάρελ εγκαταστάθηκε στο 
σπιτάκι του φύλακα του παλιού 
τουρκικού νεκροταφείου, καθώς 
βρισκόταν ακριβώς απέναντι από 
το κτίσμα που χρησιμοποιούσε 
η βρετανική διοίκηση –σήμερα 
στεγάζει το Καζίνο της Ρόδου. Έκεί 
συγκατοικούσε με την Έύα Κοέν. 
Όπως γράφει η Τίτσα Πιπίνου στο 
μυθιστόρημά της «Τσάι με τον 
Ντάρελ»: «...Η Βίλα Κλεόβουλος 
ήταν ένα μικροσκοπικό 
σπίτι στην άκρη του παλιού 
αιγυπτιακού νεκροταφείου. Στην 
πραγματικότητα, όμως, ήταν ένα 
πανέμορφο σπίτι, πνιγμένο στις 
ροδοδάφνες, στις μπουκαμβίλιες 
και στα λουλούδια, δυο βήματα 
από το ξακουστό ξενοδοχείο 
Albergo delle Rose και πέντε από 
όλα τα μεγάλα δημόσια κτίρια». 
Σήμερα στο σπίτι στεγάζεται η 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Δωδεκανήσου.

    has something  
      harder to  
   offer you – 
the discovery 
  of yourself” 

ΏΣ «ΠΟΛΙ-
ΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ»

Gerald 
Durrell. 
Below: 
Lawrence’s 
typewriter 
in the White 
House 
O Tζέραλντ 
Ντάρελ. Κάτω: 
H γραφομηχα-
νή του Λώρενς 
στο Άσπρο 
Σπίτι.
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The life of the Durrells in Corfu 
was not only an inspiration 
for Lawrence and Gerald, who 
depicted their experience in many 
of their books. Today, the famous 
White House, the only one of the 
three buildings that housed the 
British family during its 4-year 
stay in the island which is open 
to the public, offers a unique 
experience of escape in the same 
paradise scenery that enchanted 
the Durrells 80 years ago. In 1980 
it opened its doors as a hotel, 
and the same time the restaurant 
opened in the ground floor. But 
its history starts in 1900, when it 
was built. It was the only house 
in the area made exclusively from 
stone. Before it started operating 
as a hotel it was a coffee shop, the 
first in all the surrounding area. 
The Athinaios family, the owners 
of the house from the beginning, 
tried during the renovations 
to maintain the same layout, 
without changing the space at all. 
Damaged places were replaced 
and modern devices are installed 
to make easier the contemporary 
way of life, but the house has not 
lost any of its finesse, evident 
through many personal objects 
of the Durrells, such as the 
typewriter, the rock chair and the 
paintings. When we asked her 
what is it that, in her opinion, 
still holds alive the aura of the 
Durrells not only in the White 
House, but in the whole island 
of Corfu, Daria Athinaios, the 
landlady of the White House told 
to Grec14n: “Certainly, the 2005 

BBC series My family and other 
animals, and now the ITV series 
The Durrells has played major 
role in recognizing the island of 
Corfu. Nevertheless, it is not the 
only thing that keeps the Durrells’ 
aura alive. Many events are often 
hold by many institutions of 
the island, in which one can see 
and study the life of that British 
family. We in the White House 
are trying to give the visitor the 
opportunity to live, even for a 
few days, the majestic times the 
Durrells experienced here, but 
also to feel the freedom they felt.” 
Besides the stay in the famous 
house and the special culinary 
suggestions of Charis Nikolouzos 
at the hotel’s restaurant, the 
experience of the White House 
includes many more things: “The 
visitor has the ability to rent a 
boat for a tour in the small caves 
and the wonderful coasts of the 
area, which are not accessible by 
any other way. Besides, this was 
one of the beloved habits of the 
family. There is also a beautiful 
walking tour with a guide, called 
The Durrell’s Trail, addressed 
to all ages. It is a mapped track 
Gerald Durrell followed when 
he was discovering the flora and 
the fauna of the area. With often 
stops the visitor can enjoy the 
nature in all of its splendor. But 
even if someone does not stay 
here, there are certain dates when 
the house is open to the public, so 
everyone can get an idea of how 
Lawrence Durrell lived”, Daria 
continues. Enchanted herself by 
the White House, her favourite 
corner is “Unarguably the 
armchair of Lawrence Durrell. 
When you sit on it looking 
outside the blue of the sea, it is 
enough to give you the tranquility 
and the relaxation you seek!” 

The

experience

White
House

   THE LIFE 
  OF THE  
DURRELLS 
   IN CORFU

a Durrell
How to be

     for a day 
(or more) 

RHO



Hiring a boat in Kalami Bay is the 
quintessence of The White House 
Holiday Experience. Η ενοικίαση 
σκάφους στο Καλάμι είναι η πε-
μπτουσία της εμπειρίας του White 
House.  
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Η ζωή των Ντάρελς στην Κέρκυρα 
δεν αποτέλεσε έμπνευση μόνο 
για τον Λώρενς και τον Τζέραλντ, 
που αποτύπωσαν την εμπειρία 

Mediterranean tastes by the chef 
Charis Nikolouzos. Below:The 
Corfu Trilogy, by Gerald Durrell. 
Μεσογειακές γεύσεις διά χειρός 
του σεφ Χάρη Νικολούζου. 
Κάτω: Η Τριλογία της Κέρκυρας 
του Τζέραλντ Ντάρελ.

   Η ΖΏΗ ΤΏΝ 
 ΝΤΑΡΈΛΣ 
       ΣΤΗΝ 
     ΚΈΡΚΥΡΑ

τους σε πολλά από τα βιβλία 
τους. Σήμερα, το περίφημο 
Άσπρο Σπίτι -το μόνο από τα 
τρία σπίτια που φιλοξένησαν τη 
βρετανική οικογένεια κατά την 
4ετή παραμονή της στο νησί 
που είναι ανοιχτό για το κοινό- 
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία 
απόδρασης στο ίδιο παραδεισένιο 
σκηνικό που μάγεψε πριν από 
80 χρόνια και τους Ντάρελς. Το 
ξενοδοχείο άνοιξε το 1980 και την 
ίδια εποχή στο ισόγειο άνοιξε το 
εστιατόριο. Η ιστορία του όμως 
ξεκινάει το 1900 όταν χτίστηκε. 
Ήταν το μόνο σπίτι στην περιοχή, 
χτισμένο ολοκληρωτικά από 
πέτρα. Πριν ανοίξει το εστιατόριο, 
ο χώρος λειτουργούσε σαν 
καφενείο, το πρώτο σε όλη την 
περιοχή. Η οικογένεια Αθηναίου, 
στην οποία ανήκει το σπίτι 
από την αρχή της ύπαρξής 
του, προσπάθησε κατά τις 
ανακαινίσεις να διατηρήσει την 
ίδια διαμόρφωση χωρίς να αλλάξει 
το χώρο καθόλου. Σε ό,τι υπήρχε 
φθορά έγινε αντικατάσταση 
και τοποθετήθηκαν σύγχρονες 
συσκευές, ώστε να κάνουν πιο 
ξεκούραστο τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής, αλλά μέσα από προσωπικά 
αντικείμενα των Ντάρελς, όπως 
η γραφομηχανή, η κουνιστή 
πολυθρόνα και οι πίνακες, το 
σπίτι δεν έχει χάσει τίποτα από 
την αρχική του φινέτσα. Στην 
ερώτηση «τι είναι αυτό που 
κρατάει ακόμη ζωντανή την αύρα 
των Ντάρελς όχι μόνο στο Άσπρο 
Σπίτι αλλά και σε όλο το νησί της 
Κέρκυρας, η οικοδέσποινα του 
σπιτιού, Ντάρια Αθηναίου, είπε 
στο Grec14n: «Σίγουρα η σειρά 
του BBC, το 2005, My family 
and other animals, και τώρα η 
σειρά του ITV, The Durrells, που 
έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο 
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στην αναγνώριση του νησιού της Κέρκυρας. Ώστόσο δεν είναι μόνο 
αυτό που κρατάει την αύρα της οικογένειας ζωντανή. Γίνονται πολλές 
εκδηλώσεις κατά καιρούς από διάφορους φορείς του νησιού, στις 
οποίες μπορεί κάποιος να δει και να μελετήσει τη ζωή της βρετανικής 
οικογένειας. Έμείς στο Άσπρο Σπίτι προσπαθούμε να δώσουμε στον 
επισκέπτη τη δυνατότητα να βιώσει έστω και για λίγες ημέρες κάποιες 
από τις μαγευτικές στιγμές που έζησαν οι Ντάρελς εδώ, αλλά και να 
νιώσει την ελευθερία που ένιωθαν οι ίδιοι». 
Έκτός από τη διαμονή στο περίφημο σπίτι και τις ξεχωριστές 
γαστρονομικές προτάσεις του Χάρη Νικολούζου στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου, η εμπειρία του Άσπρου Σπιτιού περιλαμβάνει πολύ 
περισσότερα: «Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει βάρκα, 
ώστε να μπορεί να περιηγηθεί στις μικρές σπηλιές και τις μαγευτικές 
παραλίες της περιοχής, οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες με άλλο μέσο. 
Αυτή ήταν άλλωστε μια από τις αγαπημένες συνήθειες της οικογένειας. 

Υπάρχει επίσης ένας πανέμορφος 
περίπατος, ο οποίος γίνεται με ξεναγό, το 
The Durrell’s Trail, ο οποίος απευθύνεται 
σε κάθε ηλικία. Έίναι μια χαρτογραφημένη 
διαδρομή που ακολουθούσε ο Τζέραλντ 
Ντάρελ. Με τακτικές στάσεις, ο 
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη 
φύση σε όλο το μεγαλείο της. Ακόμα 
κι αν κάποιος δεν μένει εδώ, όμως, 
υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες 
που το σπίτι ανοίγει στο κοινό κι έτσι 
μπορεί ο καθένας να πάρει μια ιδέα για το 
πώς ζούσε ο Λώρενς Ντάρελ» συνεχίζει 
η Ντάρια. Μαγεμένη και η ίδια από το 
Άσπρο Σπίτι, η αγαπημένη της γωνιά είναι 
«αναμφισβήτητα η πολυθρόνα του Λώρενς 
Ντάρελ. Όταν κάθεσαι σε αυτήν τη θέση 
και κοιτάς έξω το γαλάζιο της θάλασσας, 
είναι αρκετό ώστε να σου δώσει την 
ηρεμία και τη χαλάρωση που ζητάς!».

* The White House Holiday Experience, 
Kalami, North East Corfu, thewhitehouse.gr

Left: Interior of the White 
House. Below: Daria 
Athinaios. Αριστερά: Εσω-
τερικό του Άσπρου Σπιτιού. 
Κάτω: Η Ντάρια Αθηναίου.
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MEET THE LOCALS



RHO SMIKGS

GIFTED PEOPLE & FRESH IDEAS MAKE RHODES, KOS AND 
SAMOS GO ROUND. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΤΗΣ 

ΚΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ.
by Grec14n team
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KGS

SOPHIA KARAGIANNI
English professor & photographer 

Drawing inspiration from the energy of the island, the active professor of English 
keeps track of Kos through photography – doors are one of her favourite subjects. 
Of different colours and different time periods; with nice carvings or knockers, in 
Ottoman era buildings, in medieval castles or in traditional buildings at Asfendiou: 
every door has its history. Her favourite photograph is the one that depicts the 
door of a seemingly abandoned house in Kardamena and a washed blouse hanging 
outside, which indicates a sign of life. A walk to the marina and the lighthouse 
reminds her of how blessed the island she lives on is. Αντλώντας έμπνευση 
από την ενέργεια του νησιού, η δραστήρια καθηγήτρια αγγλικών καταγράφει 
φωτογραφικά την Κω, με τις πόρτες να ελκύουν συχνά τον φωτογραφικό της 
φακό. Λόγω χρώματος ή παλαιότητας, μ’ ένα ωραίο σκάλισμα ή ρόπτρο, από τα 
οθωμανικά ή ιπποτικά κτίρια μέχρι τα παραδοσιακά κτίσματα στο Ασφενδιού, 
κάθε πόρτα έχει την ιστορία της. Ξεχωρίζει την πόρτα ενός φαινομενικά 
εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Καρδάμαινα, με την απλωμένη μπλούζα 
απέξω να μαρτυρά ζωή, ενώ μια βόλτα έως τη μαρίνα και το φάρο τής θυμίζουν 
σε πόσο ευλογημένο τόπο ζει. photographybysophiakaragianni.blogspot.com    

“MY HOBBY IS RECORDING 
PHOTOGRAPHICALLY OUR ISLAND: 
CHURCHES, MILLS, SPRINGS AND 
DOORS!” «ΤΟ ΧΟΜΠΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ: 
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ, ΜΥΛΟΥΣ, ΠΗΓΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ!»
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EMMANOUELA MAKRI
Ceramic Plate - Pilopeen workshop
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MICHAEL MARTHAS 
Chef at Aqua Blu Boutique Hotel, Kos



ALEK LINDUS  
& MARIA KARAVATOU

Owners of Kerannymi jewelry

The verb “kerannymi” means combine and mix 
in ancient Greek. Alek and Maria render the 
meaning of the word in their own artistic way by 
combining ordinary objects, such as pebbles or 
glass, with different materials like silver, gold or 
leather, and transforming them into art. Located 
in the village of Manolates, the two partners 
enjoy long walks on the beach and love walking 
paths and mountainous routes – and every time 
they are amazed by the beauty of Samos and the 
blend of tranquility and wildness of the landscape. 
They urge visitors to experience nature activities, 
such as hiking and climbing, to visit the beautiful 
island wetlands and the diving centers of Samos.
Κεράννυμι στα αρχαία ελληνικά σημαίνει 
αναμειγνύω και η Alek με τη Μαρία δίνουν τη 
δική τους καλλιτεχνική ερμηνεία στη λέξη, 
μεταμορφώνοντας αντικείμενα που βρίσκουν 
γύρω τους, αναμειγνύοντας διαφορετικά υλικά, 
όπως βότσαλα ή γυαλί με ασήμι, χρυσό ή δέρμα. 
Με έδρα τις Μανωλάτες, κάνουν περιπάτους σε 
παραλίες, μονοπάτια και ορεινές διαδρομές και 
κάθε φορά μένουν έκπληκτες από την ομορφιά 
της Σάμου, τη γαλήνη και μαζί την αγριάδα 
του τοπίου. Προτείνουν να ανακαλύψετε τις 
πολλές φυσικές δραστηριότητες που κρύβει το 
νησί, όπως τις πεζοπορικές κι αναρριχητικές 
διαδρομές, τους υδροβιότοπους και τα 

καταδυτικά κέντρα. 

“THE BEAUTY OF THE ISLAND IS AN INSPIRATION AND A SOURCE OF RELAXATION TO 
US” «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΙ»

Alek and Maria 
transform objects that 
can be found around 
them mixing several 
materials.
Η Alek με τη Μαρία 
μεταμορφώνουν 
αντικείμενα που 
βρίσκουν γύρω τους 
αναμειγνύοντας 
διαφορετικά υλικά.
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SMIKGS

DIONYSIS SAKAS
Design Director at Zedro Motors and Laureti 

Motors & Automotive CGI Generalist at 
RealtimeUK

He got his first job at the age of 13 as hotel 
employee and was involved in computer graphic 
design at the age of 14: Sakas has proved that 
through hard work and perseverance, one can 
work his way up to the top. He was practising 
his skills for years, publishing his work on 
social media. Then, at 21, he was discovered by 
a Miami-based company that commissioned 
him to design a supercar, the standard edition 
of which costs currently 100,000 euros. Sakas is 
currently living and working in England and he 
is a designer for McLaren, Bentley, VW, etc. What 
he misses most about Kos is the good weather, the 
beautiful islands beaches and the peak of Dikaios 
Mountain. Αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και 
η σκληρή δουλειά σε ανταμείβουν, ο νεαρός 
ταλαντούχος σχεδιαστής ξεκίνησε από 13 
χρόνων να δουλεύει στο χώρο των ξενοδοχείων 
και από τα 14 να ασχολείται με τα γραφικά στον 
υπολογιστή. Μετά από χρόνια προσωπικής 
εξάσκησης και πολλά post από τις δουλειές του 
στα social media, στα 21 του τον ανακάλυψε μια 
εταιρεία με έδρα το Mαϊάμι και του ανέθεσε 
να σχεδιάσει ένα super car, το οποίο σήμερα 
πωλείται 100.000 ευρώ, η κατώτατη έκδοση. 
Σχεδιάζοντας από την Αγγλία, όπου ζει,  renders 
και configurators για τη Mclaren, την Bentley, τη 
VW, κ.ά., αυτό που νοσταλγεί από την Κω είναι 
ο καλός καιρός, ενώ  αγαπά τις παραλίες της και 
την κορυφή του Δικαίου.

“EVEN WINTER FEELS LIKE 
SUMMER ON KOS” «ΑΚΟΜA 
ΚΑΙ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΩ»
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EMMANOUELA MAKRI
Owner of Pilopeen ceramic workshop

She studied at the Polytechnic University, but ceramics, which is a family tradition, won her. As a fourth 
generation pottery maker, Makri believes that ceramic art teaches how one to insist, to endure, to be 
disappointed, and eventually how to win. She draws her inspiration from journeys, tradition, as well as 
new trends; while she thinks that Samos is a miniature of Greece since each region of the island has its 
own character. She urges visitors to walk around the cobbled narrow streets of Manolates, to take a boat 
trip to Mikro and Megalo Seitani and discover the mapped mountain paths. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο, 
αλλά την κέρδισε η κεραμική, που είναι οικογενειακή της παράδοση. Τέταρτης γενιάς κεραμίστρια, 
πιστεύει ότι η κεραμική σε διδάσκει να επιμένεις, να υπομένεις, να απογοητεύεσαι και στο τέλος να 
κερδίζεις. Έμπνέεται από τα ταξίδια, την παράδοση αλλά και τις νέες τάσεις και θεωρεί ότι η Σάμος 
θυμίζει μικρογραφία της Έλλάδας, καθώς κάθε περιοχή έχει τον δικό της χαρακτήρα. Προτείνει να 
περιηγηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού Μανωλάτες, να πάτε βόλτα με βάρκα στο Μικρό 

και Μεγάλο Σεϊτάνι και να περπατήσετε στα χαρτογραφημένα ορεινά μονοπάτια. samos-ceramics.gr. 

She set up her 
workshop and 

store in the village 
of Manolates a few 

years ago.  
H κεραμίστρια 

έστησε πριν από 
λίγα χρόνια το 

εργαστήρι και το 
κατάστημά της 

στους Μανωλάτες.  

SMI
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RHO SMIKGS CHQ

“SAMOS OFFERS ME THE 
NECESSARY TRANQUILITY  
TO ENGAGE IN MY ART”   
«Η ΣΑΜΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΗΡΕΜΙΑ  
ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ»



DAMON PAPAKIRIAKOU 
Musician

Influenced by his mother who was playing the piano at home on a daily 
basis, Damon has been bitten by the art bug at a very young age – something 
that has defined his life. After studying music and visual arts in Denmark, 
in 2007 he created the Rhodes Art Park, a non-profit gallery that hosts art 
exhibitions and works of arts by artists from all over the world. At the same 
time, Papakiriakou creates his own stone sculptures, drawing inspiration 
from the beauties of Rhodes, the island that combines everything he loves: 
the sun, sea, forest, mountains and the Οld Τown. Έπηρεασμένος από τη 
μητέρα του, που έπαιζε καθημερινά πιάνο στο σπίτι, ο Δάμων κόλλησε 
από πολύ μικρός το «μικρόβιο» της τέχνης, το οποίο έμελλε να τον 
ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής του. Αφού σπούδασε μουσική και 
εικαστικές τέχνες στη Δανία, το 2007 δημιούργησε στη Ρόδο το Art Park 
Rhodes, ένα μη κερδοσκοπικό πάρκο όπου φιλοξενεί εικαστικές εκθέσεις 
και έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Παράλληλα δημιουργεί και 
τα δικά του πέτρινα γλυπτά, αντλώντας έμπνευση από τις ομορφιές της 
Ρόδου, η οποία συνδυάζει όλα όσα αγαπάει: τη θάλασσα, τον ήλιο, το 
δάσος, τα βουνά και την Παλιά Πόλη.

“THE SEABED, THE MOUNTAINS, 
THE COUNTLESS SHAPES AND 
COLOURS OF THE ROCKS ARE THE 
INSPIRATION FOR MY SCULPTURES” 
«Ο ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΑ 
ΒΟΥΝΑ, ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΓΛΥΠΤΩΝ ΜΟΥ»
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RHO KGS

MICHAEL MARTHAS
Chef at Aqua Blu Boutique Hotel, Kos

“The ultimate satisfaction for a cook is when 
he sees joy in the eyes of people who enjoy 
his creations”. Even though the customers’ 
satisfaction is an important factor, the foremost 
motivation of the young chef lies to his desire 
to respect the gastronomic culture of Kos and 
take advantage of the island genuine products 
– with rich agricultural and fishing tradition, 
Kos has been famous for its gastronomy since 
the ancient times, since food and diet played 
important role in the Hippocratic medicine. 
If he had to choose one dish, this would be 
“pitaridia” (i.e. lasagna cooked in meat stock); 
while his favourite places on the island are the 
villages of Zia, with the magnificent sunset, 
and picturesque Kefalos. «Η υπέρτατη 
ικανοποίηση για ένα μάγειρα είναι όταν 
βλέπει τη χαρά στα μάτια των ανθρώπων 
που απολαμβάνουν τις δημιουργίες του». Η 
επιβράβευση του πελάτη είναι σημαντικός 
παράγοντας, αλλά για τον νεαρό σεφ όλα 
ξεκινούν από το σεβασμό στην κουλτούρα 
και την εκμετάλλευση των γνήσιων πόρων, 
που πηγάζουν από έναν τόπο όπως η Κως, 
με την πλούσια ορεινή της παράδοση, τη 
θάλασσα και την ιπποκρατική γαστρονομία 
της. Αν έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιο έδεσμα, 
αυτό θα ήταν τα πιταρίδια, ενώ αγαπημένες 
του περιοχές στο νησί είναι η Ζιά με το 
υπέροχο ηλιοβασίλεμα και ο γραφικός 

Κέφαλος.

“THE GASTRONOMIC IDENTITY OF KOS IS 
DRAWN FROM THE ISLAND’S CULTURE 
AND TRADITION” «Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» 
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Airport 
Guide

S U M M E R  2 0 1 9
F R A P O R T ’ S  G R E E C E  A I R P O R T S  N AV I G A T O R

An essential guide for all 
passengers and visitors of 
Fraport Greece airports. 
Eνας χρήσιμος οδηγός για 
όλους τους επιβάτες και 
επισκέπτες στα αεροδρόμια 
της Fraport Greece.

SMIKGSRHO
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As part of its mandate for taking over 
the management and operations at 
the 14 airports, Fraport Greece has 
prepared a comprehensive plan for 
the modernisation and development 
of the airports. The company’s plan 
includes immediate projects and 
development works for upgrading 
the airports’ facilities, which will 
contribute significantly to improving 
the overall customer travel experience, 
while responding to the expected 
increase in passenger traffic. Fraport 
Greece will invest a minimum of 
400 million euros for development 
works by 2021. During the 40-year 
concession period the company will 
implement additional maintenance 
and upgrading works, as well as 
capacity expansions (dependent on 
traffic growth), resulting in possible 
total investments of some 1 billion 
euros.
Fraport Greece’s major development 
works to be implemented during 
the first four years of the concession 
period include building five new 
passenger terminals – at the airports 
in Thessaloniki, Kerkyra (Corfu), 
Κefalonia, Kos, and Mytilene (Lesvos) 
– and expansions at other airports. 
This will result in an increase of 
100,000 m2 in terminal size at the 14 
airports, reaching a combined total 
300,000 m2.
The significant improvements for 

increasing the total capacity of the 
airports and the quality of services 
also include: increasing the number 
of check-in counters from 213 to 
297 (+40%), the number of security-
check lanes from 44 to 84 (+91%), 
the number of departure gates from 
103 to 147 (+43%), and the number 
of aircraft parking stands from 115 to 
150 (+30%).
Refurbishment projects at the 14 
airports will be implemented for: all 
15 runways, the existing terminals 
(200,000 m2 in total), sanitary facilities 
(10,000 m2 in total), 14 fire stations, 
airport apron areas, and 100 diesel 
generators. Baggage screening systems 
featuring the latest technology (inline 
system) will be installed in all airports.
An important element of Fraport 
Greece’s new era for the 14 gateways is 
to renew and modernise the external 
and internal image of the airports. 
The neat and, in some cases, new 
architectural designs will offer a new 
image at these 14 “gateways of Greek 
tourism” – creating a pleasant travel 
experience to millions of passengers 
every year.
Στο πλαίσιο ανάληψης της 
διαχείρισης και λειτουργίας των 
14 αεροδρομίων, η Fraport Greece 
έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο για τον εκμοντερνισμό και 
την ανάπτυξή τους. Το πλάνο της 
εταιρείας περιλαμβάνει άμεσες αλλά 

και σε βάθος χρόνου εργασίες και 
έργα ανάπτυξης των υποδομών στα 
αεροδρόμια, οι οποίες θα συμβάλουν 
καθοριστικά στην αύξηση του 
αριθμού των επιβατών αλλά και 
στη βελτίωση της ταξιδιωτικής 
τους εμπειρίας. Για το σύνολο 
των έργων ανάπτυξης, η Fraport 
Greece θα επενδύσει μέχρι το 2021 
τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ. Στην 
υπόλοιπη διάρκεια της περιόδου 
παραχώρησης, θα πραγματοποιήσει 
επιπλέον έργα συντήρησης και 
αναβάθμισης στα αεροδρόμια, 
υλοποιώντας συνολικά επενδύσεις, 
που θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ 
περίπου.
Στο πλαίσιο των έργων ανάπτυξης 
που θα υλοποιήσει η Fraport 
Greece στην πρώτη 4ετία, θα 
κατασκευαστούν 5 νέοι τερματικοί 
σταθμοί (αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, 
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, 
Μυτιλήνης), ενώ τo συνολικό 
μέγεθος των 14 τερματικών σταθμών 
στα αεροδρόμια θα αυξηθεί κατά 
100.000 m2 φτάνοντας περίπου στα 
300.000 m2.
Οι σημαντικές βελτιώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν για την αύξηση 
τόσο της χωρητικότητας των 
αεροδρομίων όσο και της ποιότητας 
των υπηρεσιών περιλαμβάνουν, 
επίσης, την αύξηση των σταθμών 
check-in από 213 σε 297 (+40%), 
την αύξηση των σημείων ασφαλείας 

FRAPORT GREECE

A NEW ERA
Fraport Greece’s Depelopment Plan for the New Era of the 14 Greek Airports

 Τα σχέδια της Fraport Greece για τη νέα εποχή των 14 Ελληνικών αεροδρομίων
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RHODES, KOS & SAMOS AIRPORTS
The following illustrates and summarizes the enhancement changes that will be 
implemented in Rhodes, Kos and Samos airports under Fraport Greece’s investment plan 
until 2021. Εδώ μπορεί να δει κάποιος τη μελλοντική εικόνα και τη συνοπτική καταγραφή 
των αλλαγών, που θα πραγματοποιηθούν στα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω και της Σάμου, 
στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Fraport Greece μέχρι το 2021.

• Refurbishment and remodeling of the existing terminal
• Reconstruction and reconfiguration of the aircraft parking area
• Construction of new fire station
• 15% increase in the number of check-in counters (from 40 to 45)
• 15% increase in the number of departure gates (from 16 to 18)
• 70% increase in the number of security lanes (from 7 to 12)
• 25% increase in the number of baggage reclaim belts
• Installation of modern baggage handling system
• Construction of new guard house
• Redevelopment of existing forecourt and parking

• Πλήρης ανακαίνιση του αεροσταθμού
• Αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών
• Κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού
• 15% αύξηση των σημείων check-in (από 40 σε 45)
• 15% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 18)
• 70% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου (από 7 σε 12)
• 25% αύξηση των ιμάντων παραλαβής αποσκευών
•  Εγκατάσταση μοντέρνου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης 

αποσκευών
•  Κατασκευή νέου φυλακίου ελέγχου πρόσβασης στην περιοχή 

δραστηριοτήτων αεροσκαφών
• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης οχημάτων

RHODES AIRPORT (RHO) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

από 44 σε 84 (+91%), την αύξηση 
των πυλών από 103 σε 147 (+43%) 
και την αύξηση των θέσεων 
στάθμευσης αεροσκαφών από 115 σε 
150 (+30%).
Θα πραγματοποιηθεί πλήρης 
ανακαίνιση και των 15, συνολικά, 
διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης 
και όλων των τερματικών σταθμών 
(συνολικού εμβαδού 200.000 m2). 
Θα ανακαινιστούν, ακόμα, στο 

σύνολό τους οι εγκαταστάσεις 
υγιεινής (συνολικό μέγεθος: 10.000 
m2), οι πυροσβεστικοί σταθμοί των 
αεροδρομίων (14 συνολικά), οι χώροι 
στάθμευσης των αεροσκαφών και 
οι γεννήτριες ηλεκτροδότησης (100 
συνολικά). Σε όλα τα αεροδρόμια 
θα εγκατασταθεί νέο, τελευταίας 
τεχνολογίας, σύστημα ελέγχου 
και διαχείρισης αποσκευών (inline 
system).

Σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας 
εποχής των αεροδρομίων αποτελεί 
η ανανέωση και ο εκμοντερνισμός 
της εσωτερικής και εξωτερικής τους 
όψης. Ο προσεγμένος και σε κάποιες 
περιπτώσεις νέος αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός θα προσφέρει νέα εικόνα 
στις 14 «πύλες» του ελληνικού 
τουρισμού, δημιουργώντας μια 
ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία σε 
εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.



• Construction of new terminal 24,000 m2
• Construction of new fire station
• Refurbishment and expansion of the sewage system
•  75% increase in the number of check-in counters  

(from 16 to 28)
• 125% increase in the number of security lanes (from 4 to 9)
• Full refurbishment of the runway
• Expansion and refurbishment of the aircraft parking area
• Construction of new guard house
• Installation of modern baggage handling system
• Redevelopment of existing forecourt and parking

•  Κατασκευή νέου αεροσταθμού συνολικής έκτασης 24.000 m2
• Κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού
•  Επέκταση και ανακαίνιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
• 75% αύξηση των σημείων check-in (από 16 σε 28)
•  125% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου (από 4 σε 9)
•  Ολική ανακατασκευή του διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης
• Επέκταση και αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών
•  Κατασκευή νέου φυλακίου ελέγχου πρόσβασης στην περιοχή 

δραστηριοτήτων αεροσκαφών
•  Εγκατάσταση μοντέρνου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης 

αποσκευών
•  Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης οχημάτων

•  Expansion by 1,550 m2 and refurbishment of the existing terminal
• Construction of new fire station
• Reconfiguration of the aircraft parking area
•  40% increase in the number of check-in counters (from 10 to 14)
•  25% increase in the number of departure gates
•  50% increase in the number of security lanes
•  Installation of new baggage handling system
• Construction of new guard house
 

•  Επέκταση κατά 1.550 τ.μ. και ανακαίνιση του υπάρχοντος
• Κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού
•  Αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών
•  40% αύξηση των σημείων check-in (από 10 σε 14)
• 25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών
•  50% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου
•  Εγκατάσταση μοντέρνου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης 

αποσκευών
•  Κατασκευή νέου φυλακίου ελέγχου πρόσβασης στην περιοχή 

δραστηριοτήτων αεροσκαφών

KOS AIRPORT (KGS) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

SAMOS AIRPORT (SMI) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ»
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ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR 
Access the Airport quickly and 
easily, by driving your own car. 
Rhodes Airport is located 14 
km from the city of Rhodes and 
is easily accessible from the 
provincial road Ialisou-Katavias. 
The journey to and from the 
city centre takes about 20-30 
minutes, depending on traffic.

BY PUBLIC BUS 
Direct Bus Service To and From 
the airport Information. Bus 
service is provided between 
the Airport and the city of 
Rhodes (No23-35). Bus stop is 
located between the new and 
the old terminal. Tickets can be 

purchased by the bus driver.
For more Information please 
contact: www.ktelrodou.gr/en/
genika/arkhike.html

BY TAXI 
Helpful information when taking 
a taxi to and from the Airport. 
24/7 metered taxi service is 
available outside the Rhodes 
Airport Terminal building. 
The journey from the Airport 
to the city of Rhodes is about 
20-30 minutes and the fare is 
normally 25€. 
You may be charged extra, 
if you carry many pieces of 
luggage.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ  
ΑΥΤΌΚΊΝΗΤΌ 
Το αεροδρόμιο της Ρόδου 

βρίσκεται σε απόσταση 14 χλμ. 
από την πόλη της Ρόδου. 
Η διαδρομή προς το αεροδρόμιο 
από το κέντρο της πόλης (και 
αντίστροφα) γίνεται μέσω της 
επαρχιακής οδού Ιαλυσού-
Καταβιάς και διαρκεί 20-30 
λεπτά, ανάλογα με την κίνηση.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΌΡΕΊΌ 
Ενημερωθείτε για τις γραμμές 
των λεωφορείων που 
εξυπηρετούν το αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιό μας συνδέεται 
με τακτικά δρομολόγια 
λεωφορείων (Νο 23-35) με την 
πόλη της Ρόδου. 
Η αφετηρία βρίσκεται ακριβώς 
ανάμεσα στο παλιό και στο 
νέο κτίριο του αεροδρομίου. 
Εισιτήριο μπορείτε να 
προμηθευτείτε από τον οδηγό. 

GPS LOCATION INFORMATION 
Use your GPS to drive to the Airport. For directions 
using a GPS device, find below the physical street 
address and the geographical coordinates of 
Rhodes Airport. All you need to do is enter the 
following information in your GPS device. 
AIRPORT ADDRESS:  
Rhodes Airport, Paradisi, Rhodes, 851 06
www.rho-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΌ ΧΑΡΤΗ 
Ελάτε στο αεροδρόμιο με GPS. Για να σας βοη-
θήσουμε να έρθετε στο αεροδρόμιο με αυτοκί-
νητο, βρείτε εδώ τη διεύθυνση και τις γεωγρα-
φικές του συντεταγμένες. Απλώς, εισάγετέ τις 
στη συσκευή πλοήγησης (GPS) που διαθέτετε.   
ΔΊΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αεροδρόμιο Ρόδου, Παραδείσι, Ρόδος, 851 06 
www.rho-airport.gr

36°24'7.76"N28° 5'26.33"E

RHO
STATS

RHODES

To & From the Airport 
Από & Προς το Αεροδρόμιο

STATS

5.567,748* 
Passengers

+5%** 
Traffic Growth

38,669 
Flights 
(Total scheduled 

flights 2018. Σύνολο 
προγραμματισμένων 

πτήσεων 2018)

37 Countries
 (Total number of countries, 

including Greece, with 
flights from/to RHO. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις 
από/προς RHO)

184 Cities
 (Total number of cities, 
including Greece, with 
flights from/to RHO. 
Συνολικός αριθμός 

πόλεων με πτήσεις από/
προς RHO)

190 Airports 
(Total number of intl. 

airports, including Greece, 
with flights from/to 

RHO. Συνολικός αριθμός 
αεροδρομίων με πτήσεις 

από/προς RHO)

91 Airlines
 (Total number of airlines, 

including Greece, with 
flights from/to RHO. 
Συνολικός αριθμός 

αεροπορικών εταιρειών 
με πτήσεις από/προς RHO)

* total 2018, source:
Fraport Greece & HCAA
** traffic development
 (January-December) 

2018 Vs 2017
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SHOP & DINE

HELLENIC DUTY FREE SHOPS
Departures, Airside Area
In a cozy, friendly, easy to shop 
environment you will find a 
breathtaking selection of all well-
known brands of perfumes & 
cosmetics, confectionery, Hellenic 
gourmet, toys, electronics, 
tobacco, spirits, as well as all the 
final fashion trends of sunglasses, 
watches and accessories in 
competitive prices!

ANAMNESIA
Departures All Users Area 
Anamnesia is a new souvenir 
brand that promises to offer 
Greek memorabilia to all visitors 
in a fresh and updated manner. 
All Anamnesia souvenirs are 
designed by talented Greek 
artists and their goal is to be 
found in every corner of the 
world!  

K-SPOT
Departures All Users Area 
A cutting edge store of electronic 
devices & gadgets landed in 
Rhodes’ airport. K-spot by 
Kotsovolos, member of Dixons 
Carphone, showcases the latest 
technology suited to every type 
of travelers’ needs. The range 
includes cameras, smartphones, 
headphones, mobile accessories, 
laptops, personal care products 
and travel gadgets.

PRESS GATE
Departures All Users Area 
On Press Gate store, travellers 
can find local and international 
newspapers, cigarettes and 
tobacco, books and gifts as well 
as a wide range of well-known 
F&B products.

CONNECT PHONE
Arrivals All Users Areas 
Connect Phone offers to travellers 
that just landed SIM cards with 
internet and speaking time 
for Greece, Europe and other 
foreign countries. Mobile phone 
accessories such as chargers and 
Bluetooth can also be found here!

AIRCANTEEN
Departures, External Area of the 
airport

Aircanteen is a modern snack 
& coffee concept store offering 
pies, sandwiches, pizza, salads 
and desserts in tasteful inspired 
combinations and of course a 
wide range of coffees, full of 
flavour and rich aroma.

EVEREST
Departures All users area, 
Mezzanine Level 
Everest known in the Greek 
snack & coffee market, offers 
its trademark sandwich, 
innovative pastry products, as 
well as a wide range of coffee 
selection. Customization and 
personalization is an essential part 
of the concept’s DNA.

CUP & PLATE
Departures Airside Intra and Extra 
Schengen, Ground Level
Cup & Plate store is an ideal 
choice for all travellers looking 
to combine coffee and food just 
before boarding. Here you can 
enjoy a wide variety of beverages 
as well as classic Greek delicacies! 

FRENCH BAKERY
Departures Airside Intra 
Schengen, Mezzanine Level
French Bakery is an elegant 
boulangerie fare made with 
organic ingredients, where the 
traveller can enjoy every meal 
of the day (breakfast, lunch and 
dinner).

BURGER KING
Departures Airside Intra 
Schengen, Ground Level
Burger King has become 
the original HOME OF THE 
WHOPPER and travellers have 
now the opportunity to taste the 
famous high-quality, great-tasting 
burgers at Rhodes airport.

PUB
Departures, Extra Schengen, 
Airside, Mezzanine
Traditional Pub with oak bar, brick 
walls for real ales and menu of 
handmade pies.

GRAB & FLY
Departures Airside
Departures All Users Area
Grab & Fly is designed for a 
‘To Go’ eating and drinking 
experience. There is a great 

selection of coffees to suit to the 
desire of every visitor. If he needs 
lunch or a quick snack, there is 
also a selection of cakes and 
sandwiches to enjoy. 

BISTRO DEI CAVALIERI 
Departures Airside Intra and Extra 
Schengen Mezzanine Level
Bistro dei Cavalieri offers to 
travellers a unique experience of 
delicious taste. The menu includes 
authentic Italian handmade pizza 
recipes, baked in traditional 
wooden oven, Italian panini, a 
wide range of Greek wines of 
fine varieties and premium coffee 
blends.

GOODY’S
Departures Airside Intra 
Schengen, Mezzanine Level
Goody’s Burger House is the 
modern version of a classic 
burger house with unique and 
high-quality taste suggestions 
from classic and favourite 
recipes. The polite staff and the 
comfortable seating promise to 
enhance your eating experience 
and turn travelling into fun! 

STARBUCKS
Departures Airside Intra 
Schengen, Ground Level
Starbucks is not just a passionate 
purveyors of coffee, but 
everything else that goes with a 
full and rewarding coffeehouse 
experience. Travellers can please 
the taste buds with a variety 
of expertly roasted and richly 
brewed coffee blends every time. 
A selection of premium teas, fine 
pastries and other delectable 
treats are offered in an inviting 
atmosphere with a genuine 
service that becomes a beacon 
for coffee lovers everywhere.

REFILL COFFEE & BAKERY
All users area
Refill serves simple, elegant 
boulangerie products made with 
wealthy and organic ingredients, 
enjoyable for breakfast, lunch and 
dinner.

VOTSALO
Departures All users area, Ground 
Level
Check here for a tasteful trip into 
the Greek Taste! Votsalo Coffee 

& Bites offers a great range of 
coffees and beverages, fresh 
juices, delicious sweets, savory 
sandwiches and salads made by 
typical Greek recipes and many 
traditional products from all 
around Greece in order to taste 
and take a piece of Greece with 
you!

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΎΣΗ

HELLENIC DUTY FREE SHOPS
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον θα βρείτε 
ολοκληρωμένες συλλογές 
αρωμάτων και καλλυντικών 
επώνυμων οίκων, σοκολατοειδή, 
ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, 
παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, 
καπνικά είδη, οινοπνευματώδη, 
καθώς και όλες τις τελευταίες 
τάσεις στη μόδα των γυαλιών 
ηλίου, ρολογιών, κοσμημάτων και 
αξεσουάρ σε ανταγωνιστικές τιμές!

ANAMNESIA
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης 
Η Anamnesia είναι μια νέα μάρκα 
αναμνηστικών, που υπόσχεται να 
προσφέρει ελληνικά αναμνηστικά 
σε όλους τους επισκέπτες με 
έναν νέο και στυλάτο τρόπο. 
Όλα τα αναμνηστικά Anamnesia 
σχεδιάζονται από ταλαντούχους 
Έλληνες καλλιτέχνες και στόχος 
τους είναι να βρεθούν σε κάθε 
γωνιά του κόσμου!

K-SPOT
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης 
Ένα σύγχρονο κατάστημα 
τεχνολογίας της Κωτσόβολος, 
μέλους του ομίλου Dixons 
Carphone, προσγειώθηκε στο 
αεροδρόμιο της Ρόδου. To K-Spot 
προσφέρει στον επισκέπτη 
τη δυνατότητα να αγοράσει 
laptops, smartphones, αξεσουάρ 
κινητής, κάμερες, ακουστικά, 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας 
και ταξιδιωτικά gadgets, για να 
καλύψει τις ανάγκες του και να 
μεγιστοποιήσει την απόλαυση 
κατά τις διακοπές του.

PRESS GATE
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης 

RHO
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Στο κατάστημα Press Gate οι 
ταξιδιώτες μπορούν να βρουν 
εφημερίδες του τοπικού και 
διεθνούς Τύπου, τσιγάρα και 
καπνό, βιβλία και είδη δώρων, 
καθώς και μια ευρεία γκάμα από 
γνωστά τυποποιημένα προϊόντα.

CONNECT PHONE
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
Το Connect Phone προσφέρει 
σε ταξιδιώτες που μόλις 
προσγειώθηκαν SIM κάρτες με 
internet και χρόνο ομιλίας για την 
Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες 
ξένες χώρες. Αξεσουάρ κινητών 
τηλεφώνων, όπως φορτιστές και 
Bluetooth, μπορούν επίσης να 
βρεθούν εδώ!

AIRCANTEEN
Αναχωρήσεις, Εξωτερικός 
Χώρος
Τo Αircanteen είναι ένα μοντέρνο 
concept που προσφέρει πίτες, 
σάντουιτς, πίτσες, σαλάτες και 
γλυκά σε ιδιαίτερες και άκρως 
απολαυστικές συνθέσεις και 
φυσικά μια ευρεία γκάμα από 
καφέδες.

EVEREST
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης, 
Ημιώροφος
Γνωστό στην ελληνική αγορά 
σνακ και καφέ, προσφέρει το 
σήμα κατατεθέν σάντουιτς, 
καινοτόμα προϊόντα ζύμης 
και σφολιάτας, καθώς και μια 
πλούσια γκάμα επιλογών καφέ. 
Η φιλοσοφία do-it-your-way και 
η εξατομίκευση των επιλογών 
του πελάτη αποτελούν το DNA 
της μάρκας. 

CUP & PLATE
Αναχωρήσεις, Εντός και Εκτός 
Σένγκεν, Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης, Ισόγειο
Το Cup & Plate είναι ιδανική 
επιλογή για όλους τους 
ταξιδιώτες που θέλουν να 
συνδυάσουν καφέ και φαγητό 
λίγο πριν από την επιβίβαση. 
Εδώ μπορούν να απολαύσουν 
μεγάλη ποικιλία ποτών, καθώς 
και κλασικές, ελληνικές 
λιχουδιές!

FRENCH BAKERY
Αναχωρήσεις, Εντός 

Σένγκεν, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης, Ημιώροφος
Το French Bakery είναι 
ένα κομψό αρτοποιείο με 
βιολογικά συστατικά, όπου ο 
ταξιδιώτης μπορεί να απολαύσει 
κάθε γεύμα του (πρωινό, 
μεσημεριανό και δείπνο).
 
BURGER KING
Αναχωρήσεις, Εντός 
Σένγκεν, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης, Ισόγειο
Το Burger King έχει γίνει το 
αυθεντικό σπίτι του Whopper 
και οι ταξιδιώτες έχουν τώρα 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα 
περίφημα, υψηλής ποιότητας, 
γευστικά μπέργκερ στο 
αεροδρόμιο της Ρόδου.

PUB
Ελεγχόμενος χώρος 
αερολιμένα – Αναχωρήσεις, 
Εκτός Schengen – Ημιώροφος
Παραδοσιακή παμπ με δρύινο 
μπαρ, τοίχους από τούβλα για 
πραγματική μπίρα και μενού από 
χειροποίητες πίτες.

GRAB & FLY
Αναχωρήσεις, Περιοχές 
Ελεύθερης και Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης
To Grab & Fly έχει σχεδιαστεί, 
ώστε κάθε επιβάτης να μπορεί 
να απολαύσει το φαγητό/
ρόφημά του στο χέρι. Υπάρχει 
μια μεγάλη ποικιλία από 
καφέδες, που ταιριάζει στην 
επιθυμία του κάθε επισκέπτη. 
Αν θελήσει μεσημεριανό γεύμα 
ή ένα γρήγορο σνακ, υπάρχει 
επίσης μια επιλογή από κέικ και 
σάντουιτς για να απολαύσει.

BISTRO DEI CAVALIERI
Αναχωρήσεις, Εντός και Εκτός 
Σένγκεν, Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης, Ημιώροφος
Το Bistro dei Cavalieri 
συνδυάζει ιδιαίτερες γεύσεις 
με εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. 
Διαθέτει χειροποίητη, αυθεντική, 
ιταλική πίτσα, η οποία ψήνεται 
σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο, 
ιταλικά panini με χειροποίητη 
ζύμη, μεγάλη γκάμα ελληνικών 
κρασιών από εκλεκτές ποικιλίες 
και καφέ υψηλής ποιότητας.

GOODY’S
Αναχωρήσεις, Εντός Σένγκεν, 

Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης, Ημιώροφος
To Goody’s Burger House 
αποτελεί σήμερα τη μοντέρνα 
εκδοχή ενός κλασικού burger 
house, με μοναδικές και 
υψηλής ποιότητας γευστικές 
προτάσεις από κλασικές 
και αγαπημένες συνταγές. 
Το ευγενικό προσωπικό 
και το χαλαρό περιβάλλον 
υπόσχονται να αναβαθμίσουν 
την εμπειρία φαγητού σας και 
να μετατρέψουν το ταξίδι σε 
διασκέδαση!

REFILL COFFEE & BAKERY
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Το Refill σερβίρει απλά, 
κομψά προϊόντα boulangerie, 
κατασκευασμένα με πλούσια και 
βιολογικά συστατικά, ευχάριστα 
για όλες τις ώρες.

STARBUCKS
Αναχωρήσεις, Εντός Σένγκεν, 
Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης, Ισόγειο
Τα Starbucks δεν είναι μόνο 
ένας παθιασμένος προμηθευτής 
καφέ, αλλά οτιδήποτε 
συνδυάζεται με μια πλούσια 
και ανταποδοτική εμπειρία 
καφέ. Οι ταξιδιώτες μπορούν 
σε κάθε επίσκεψή τους να 
απολαμβάνουν μια ποικιλία από 
καβουρδισμένα και πλούσια 
παρασκευασμένα μείγματα 
καφέ. Επιλογές premium 
τσαγιού, ωραία αρτοσκευάσματα 
και άλλες απολαύσεις 
προσφέρονται σε μια φιλόξενη 
ατμόσφαιρα με εξαιρετική 
εξυπηρέτηση, που έχει γίνει 
φάρος για τους λάτρεις του 
καφέ παντού.

VOTSALO
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης
Τσέκαρε εδώ για ένα υπέροχο 
ταξίδι στην Ελληνική Γεύση! 
Το Votsalo Coffee & Bites 
προσφέρει μια μεγάλη 
γκάμα καφέ και ποτών, 
φρέσκους χυμούς, νόστιμα 
γλυκά, αλμυρά σάντουιτς και 
σαλάτες από παραδοσιακές 
ελληνικές συνταγές και πολλά 
παραδοσιακά προϊόντα από 
όλη την Ελλάδα, για να τα 
δοκιμάσετε και να πάρετε ένα 
κομμάτι της Ελλάδας μαζί σας!

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.ktelrodou.gr/genika/
arkhike.html

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΊ 
Τα ταξί από και προς το 
αεροδρόμιο της Ρόδου είναι 
διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου (24/7).  
Ο χρόνος που χρειάζεται για 
να φτάσετε από το αεροδρόμιο 
στην πόλη της Ρόδου είναι 20-
30 λεπτά (ανάλογα με την 
κίνηση) και το κόστος ενός ταξί 
είναι περίπου 25€.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE 
Services for the transportation 
and safety of your luggage are 
provided. 

BAGGAGE CARTS 
The baggage carts system 
in the terminal ensures 
cart availability for your 
convenience.

BULKY ITEMS 
You can check Bulky luggage 
at your airlines regular check in 
counter.  

LOST AND FOUND 
Airlines and their respective 
ground-handling agents will be 
happy to assist you in locating 
your missing belongings. For 
further assistance, please 
contact the appropriate airline/
ground handlers. For items left 
on the aircraft please contact 
your airline directly.

LUGGAGE WRAPPING 
Upon request your luggage can 
be wrapped to protect it from 
scratches and dirt.

ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΎ

ΌΊ ΑΠΌΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ 
Παρέχονται υπηρεσίες για τη 
μεταφορά και την ασφάλεια 
των αποσκευών σας.

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΕΡΊΤΥΛΊΞΗΣ 
ΑΠΌΣΚΕΥΩΝ 
Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε 
να τυλίξετε τις αποσκευές σας 
με ειδική μεμβράνη, ώστε να 
αποφευχθεί το λέρωμα ή το 
γδάρσιμό τους.
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ΚΑΡΌΤΣΊΑ ΜΕΤΑΦΌΡΑΣ 
ΑΠΌΣΚΕΥΩΝ 
Για τη διευκόλυνσή σας, 
στους τερματικούς σταθμούς 
του αεροδρομίου υπάρχει 
ειδικό σύστημα, που 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
καροτσιών για τη μεταφορά 
των αποσκευών σας.

ΌΓΚΩΔΕΊΣ ΑΠΌΣΚΕΥΕΣ 
Μπορείτε να παραδώσετε 
τις ογκώδεις αποσκευές 
στο συνηθισμένο σημείο 
ελέγχου των εισιτηρίων της 
αεροπορικής σας εταιρείας.

ΑΠΌΛΕΣΘΕΝΤΑ 
ΑΝΤΊΚΕΊΜΕΝΑ 
Οι υπάλληλοι της 
αεροπορικής σας εταιρείας 
ή του αντίστοιχου φορέα 
επίγειας εξυπηρέτησης 
είναι πρόθυμοι να σας 
βοηθήσουν να εντοπίσετε 
τα χαμένα σας αντικείμενα. 
Για αντικείμενα που έχετε 
ξεχάσει στο αεροσκάφος, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την αεροπορική σας 
εταιρεία.

FIRST AID

In case of emergency. Ιn case 
of medical emergency, airport’s 
first aid spot is at your service. 
For further assistance, please 
inquire directly at the Airport 
Information Counters.
Για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών, το αεροδρόμιό 
μας διαθέτει σταθμό πρώτων 
βοηθειών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τις 
Πληροφορίες του αεροδρομίου.

INTERNET ACCESS 
(WI-FI)

Now all travellers and visitors of 
the airport have internet access 
for free. Get informed, have fun, 
communicate... limitlessly!
Τώρα κάθε ταξιδιώτης και 
επισκέπτης του αεροδρομίου 
έχει δωρεάν απεριόριστη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Αναζητήστε χρήσιμες 
πληροφορίες για την πτήση σας 
και ενημερωθείτε για τις νέες 
υπηρεσίες του αεροδρομίου.

PARKING AT THE 
AIRPORT

Now you can park quickly and 
easily in the special car parking 
facilities of the airport. 
The parking lot is situated only 
10 meters across the Arrival 
Exits G6, G5, G4, G3 offering a 
fast, convenient and affordable 
way to park your vehicles. The 
parking lots operate 24 hours a 
day, 7 days a week. A 24-hour 
security is provided and the 
area is monitored for 24 hours. 
Α 24/7 key service is also 
offered.
Special Offer
Monthly parking card: 
Procurement of the Monthly 
parking card with unlimited 
stay time and unlimited use 
(entry - exit). The charge is 75€ 
per month.
Contact
Tel.: +30 22410 82323, mobile: 
+ 306946743237
Παρκάρετε γρήγορα και 
εύκολα στον ειδικό χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων του 
αεροδρομίου.
Ο χώρος βρίσκεται 10 μέτρα 
ακριβώς απέναντι από τις 
Εξόδους Αφίξεων G6, G5, 
G4, G3, παρέχοντας άμεση 
πρόσβαση και εξοικονόμηση 
χρόνου πριν από το ταξίδι ή 
αν θέλετε να παραλάβετε 
κάποιον ταξιδιώτη. Οι χώροι 
στάθμευσης λειτουργούν 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά 
ημέρες την εβδομάδα. Οι χώροι 
στάθμευσης παρακολουθούνται 
και φυλάσσονται σε 
εικοσιτετράωρη βάση.
Παρέχεται υπηρεσία 

διαχείρισης κλειδιών των 
οχημάτων όλο το 24ωρο.
Ειδική προσφορά
Μηνιαία κάρτα στάθμευσης: 
Μπορείτε να προμηθευτείτε τη 
μηνιαία κάρτα στάθμευσης, με 
την οποία έχετε απεριόριστο 
χρόνο στάθμευσης και 
απεριόριστη χρήση (εισόδους-
εξόδους) για ένα μήνα στο 
πάρκινγκ. Η τιμή της είναι 75€.
Στοιχεία επικοινωνίας
Tηλέφωνο: +30 22410 82323 & 
+ 30 6946743237

ATMs
Get served directly and easily 
Eξυπηρετηθείτε άμεσα και 
εύκολα.
Location at the Airport/Θέση 
στο Αεροδρόμιο

Piraeus Bank
Departures, All Users Area 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Euronet
Arrivals, Airside 
Αφίξεις, Χώρος Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης 
Departures, Airside 
Αναχωρήσεις, Χώρος 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης 

Eurobank
All Users Area | Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης
Currency Exchange 
Ανταλλακτήρια 
Συναλλάγματος

CURRENCY EXCHANGE/ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΊΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΌΣ

OneXchange
Arrivals, All Users Area 
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης

CAR RENTAL

We have found the 
most interesting car 
rental options for you. 
Find out more about 
your choices at the airport. 
Φροντίσαμε για εσάς 
και βρήκαμε τις πιο 
ενδιαφέρουσες 
προτάσεις ενοικίασης 
αυτοκινήτου.

Arrivals, All Users
Aφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
+30 22410 82902
reservations@hertz.gr

pantone 293EC
C:100
M:70
Y:0
K:4

CF JECKYL BOLD ITALIC

Arrivals, All Users
Aφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
+30 22410 82922  
rhodes@avance.gr

Arrivals, All Users
Aφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
+30 22410 82896
rodosap@avis.gr

Arrivals, All Users
Aφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
+30 22410 81600
antonis.pattas@enterprise.gr

Arrivals, All Users
Aφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
+30 22410 81995 
rhodesdesk@sixt.gr

Arrivals, All Users
Aφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 
+30 22410 81640 
info@autoholidays.gr

ΤΊΜΌΚΑΤΑΛΌΓΌΣ ΠΑΡΚΊΝΓΚ  / PARKING PRICEIST

DURATION / ΔΙΑΡΚΕΙΑ PRICE / ΤΙΜΗ

0-20min / 0-20 λεπτά free 1 day / 1 μέρα 7€

21-60min / 21-60 λεπτά 3€ 2 days / 2 μέρες 14€

1h-2h / 1-2 ώρες 4€ 3 days / 3 μέρες 20€

2h-3h / 2-3 ώρες 5€ 4 days / 4 μέρες 24€

3h-4h / 3-4 ώρες 6€ 5 days / 5 μέρες 28€

4h-24h / 4-24 ώρες 7€ 6 days / 6 μέρες 31€

7 days / 7 μέρες 34€

For each additional day or part thereof 2€ / Μετά τις 7 
ημέρες κάθε επιπλέον ημέρα χρεώνεται με 2€ 2€
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ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR
Kos Airport is located 24 km 
from the city of Kos and is easi-
ly accessible from the provincial 
road Kos-Kefalos. The journey to 
and from the city centre takes 
about 30-35 minutes. Mastichari 
is 7,4 km away from the airport 
and the journey from the Airport 
is about 8-10 minutes. Kardame-
na is 6,5 km away from the air-
port and the journey takes about 
8-10 minutes. 
Kefalos is 17,6 km away from the 
airport and the journey from the 

Airport is about 20-25 minutes.

BY PUBLIC BUS
Direct Bus Service To and From 
the airport Information.
Transit bus service is provid-
ed between the Airport and 
the city of Kos, Mastichari, Kar-
damena and Kefalos. There is a 
public bus stop 50 m from the 
terminal building. Tickets can 
be purchased by the bus driv-
er. For more Information please 
contact: http://www.ktel-kos.
gr/site_en/
BY TAXI
24/7 metered taxi service is 

available outside the Kos Air-
port Terminal building. The jour-
ney from the Airport to Kos is 
about 30-35 minutes and the 
fare is normally €35.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ 
ΜΕ ΑΥΤΌΚΊΝΗΤΌ
Το αεροδρόμιο της Κω «Ιππο-
κράτης» βρίσκεται σε απόστα-
ση 24 χλμ. από την πόλη της 
Κω. Η διαδρομή προς το αερο-
δρόμιο από το κέντρο της πό-
λης (και αντίστροφα) γίνεται μέ-
σω της επαρχιακής οδού Κω-Κε-
φάλου και διαρκεί 30-35 λεπτά. 
Το Μαστιχάρι απέχει 7,4  χλμ. και 

GPS LOCATION INFORMATION 
Use your GPS to drive to the Airport. For 
directions using a GPS device, use the physical 
address or enter the geographical coordinates of 
Kos Airport in your GPS device.  
AIRPORT ADDRESS:  
Kos Airport, Antimachia, Kos, 853 02 
www.kgs-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΌ ΧΑΡΤΗ 
Για να έρθετε στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο, 
βρείτε εδώ τη διεύθυνση και τις γεωγραφικές του 
συντεταγμένες και απλώς εισάγετέ τις στη συ-
σκευή πλοήγησής σας (GPS).    
ΔΊΕΥΘΥΝΣΗ:  
Aεροδρόμιο Kω, Aντιμάχεια, Kως, 853 02
www.kgs-airport.gr

36°48'4.96"N 27° 5'26.32"E

KOS

2.666,307* 
Passengers

+14.9%** 
Traffic Growth

20,327 

Flights
(Total scheduled flights 2018.

Σύνολο προγραμματισμένων 

πτήσεων 2018)

25 Countries
(total number of countries, 

including Greece, with 

flights from/to KGS. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις 

από/προς KGS)

96 Cities
(total number of cities, 

including Greece, with flights 

from/to KGS. Συνολικός 

αριθμός πόλεων με πτήσεις 

από/προς KGS)

99 Airports
(total number of intl. 

airports, including Greece, 

with flights from/to KGS.

Συνολικός αριθμός 

αεροδρομίων με πτήσεις 

από/προς KGS)

73 Airlines
 (total number of airlines, 

including Greece, with flights 

from/to KGS. Συνολικός 

αριθμός αεροπορικών 

εταιρειών με πτήσεις 

από/προς KGS) 

* total 2018, source:
Fraport Greece & HCAA
** traffic development
 (January-December) 

2018 Vs 2017

KGS
STATS

To & From the Airport 
Από & Προς το Αεροδρόμιο
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SHOP & DINE

HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS 
Departures, Airside Area
In a cozy, friendly, easy to shop 
environment you will find a 
breathtaking selection of all 
well-known brands of per-
fumes & cosmetics, confec-
tionery, Hellenic gourmet, toys, 
electronics, tobacco, spirits, 
as well as all the final fashion 
trends of sunglasses, watch-
es and accessories in compet-
itive prices!

EVEREST
Departures Airside Extra 
Schengen
Departures All users area
Everest known in the Greek 
snack & coffee market, offers 
its trademark sandwich, inno-
vative pastry products, as well 
as a wide range of coffee se-
lection. Customization and per-
sonalization is an essential part 
of the concept’s DNA.

FLOCAFE ESPRESSO ROOM
Departures Airside Intra Schen-
gen, Ground Level
Flocafe Espresso Room is one 
of the largest coffee chains in 
Greece and among the top 
25 in Europe. Flocafe Espres-
so Room offers its custom-
ers the ultimate coffee experi-
ence, providing superior qual-
ity products including a vari-
ety of coffee blends, selected 
teas, signature beverages and 
snacks, along with excellent 
service by highly trained and 
certified baristi. 

GOODY’S
External Unit of the airport
Goody’s Burger House is the 
modern version of a classic 
burger house with unique and 
high-quality taste suggestions 
from classic and favourite rec-
ipes. The polite staff and the 
comfortable seating promise 
to enhance your eating expe-
rience and turn travelling in-
to fun!

IT’S ALL GREEK
Departures, Extra Schengen, 
Airside, Mezzanine

Greece is well known for its 
unique cuisine and Mediterra-
nean diet. Everyone who has 
visited our country has tast-
ed at least once, the famous 
“souvlaki” - perhaps the most 
widely recognized of all Greek 
dishes.
‘’It’s all Greek’’ is an innovative 
concept that promotes prod-
ucts of the Greek land and 
points out the choices gas-
tronomy.
The main reason why you 
should visit ‘’It’s all Greek’’, is 
our delicious traditional meat 
choices which are served in dif-
ferent varieties and are mari-
nated in a wonderful red wine 
marinade combined with an 
abundance of native herbs, in-
cluding thyme, basil & oregano. 
Our menu, also, offers a wide 
range of fresh salads, such as 
‘’xoriatiki’’, and traditional ap-
petizers. 
Explore the rich culinary tradi-
tions of Greece as you taste the 
best dishes of Greek food, at 
your leisure, or during a lunch 
break at Village shopping and 
more...

THE STREAT FOOD  
MASTERS
Departures, Intra Schengen, 
Airside, Mezzanine
“Streat Food Masters” is a 
modern Street Booth, which 
offers the all-time classic fla-
vours to the visitors of the Air-
port.
Hot Dogs constitute the star 
products that one can find 
them in 3 different combina-
tions: The Original, New York 
Style or Classic. Alternative-
ly, you can enjoy crispy chick-
en nuggets and of course all 
these can be smoothly com-
bined with freshly fried pota-
toes.
Finally, you can maximize the 
taste of your favorite street 
food, by combining it with a 
beer among a variety of dif-
ferent labels and types of beer.

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΎΣΗ

HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 

Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον θα 
βρείτε ολοκληρωμένες 
συλλογές αρωμάτων και 
καλλυντικών επώνυμων οίκων, 
σοκολατοειδή, ελληνικά 
παραδοσιακά προϊόντα, 
παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, 
καπνικά είδη, οινοπνευματώδη, 
καθώς και όλες τις τελευταίες 
τάσεις στη μόδα των 
γυαλιών ηλίου, ρολογιών, 
κοσμημάτων και αξεσουάρ σε 
ανταγωνιστικές τιμές!

EVEREST
Αναχωρήσεις, Εκτός Σένγκεν, 
Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης, Αναχωρήσεις, 
Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
Γνωστό στην ελληνική αγο-
ρά σνακ και καφέ, προσφέρει 
το σήμα κατατεθέν σάντου-
ιτς, καινοτόμα προϊόντα ζύμης 
και σφολιάτας, καθώς και μια 
πλούσια γκάμα επιλογών καφέ. 
Η φιλοσοφία do-it-your-way 
και η εξατομίκευση των επιλο-
γών του πελάτη αποτελούν το 
DNA της μάρκας.

FLOCAFE ESPRESSO ROOM
Αναχωρήσεις, Εντός Σένγκεν, 
Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης 
Τα Flocafe Espresso Room εί-
ναι μια από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες καφέ στην Ελλάδα, 
ενώ συγκαταλέγονται στις Top 
25 όλης της Ευρώπης. Προσφέ-
ρουν στους πελάτες τους την 
απόλυτη εμπειρία καφέ, παρέ-
χοντας μοναδικής ποιότητας 
προϊόντα, που περιλαμβάνουν 
μεγάλη ποικιλία από χαρμάνια 
καφέ, επιλεγμένες ποικιλίες 
τσαγιού, signature beverages & 
snacks, όλα αυτά συνδυασμέ-
να με άψογη εξυπηρέτηση από 
πολύ καλά εκπαιδευμένους και 
πιστοποιημένους baristi.

GOODY’S
Εξωτερικός χώρος 
αεροδρομίου
To Goody’s Burger House απο-
τελεί σήμερα τη μοντέρνα εκ-
δοχή ενός κλασικού burger 
house, με μοναδικές και υψη-
λής ποιότητας γευστικές προ-
τάσεις από κλασικές και αγα-

πημένες συνταγές. Το ευγε-
νικό προσωπικό και το χαλα-
ρό περιβάλλον υπόσχονται να 
αναβαθμίσουν την εμπειρία 
φαγητού σας και να μετατρέ-
ψουν το ταξίδι σε διασκέδαση!

IT’S ALL GREEK
Αναχωρήσεις, Εκτός Σένγκεν 
– Ελεγχόμενος χώρος 
αερολιμένα, Ημιώροφος
Το Ιt’s Αll Greek είναι ένα μο-
ντέρνο ψητοπωλείο, που υπό-
σχεται να σας μυήσει στα γευ-
στικά μονοπάτια των ελληνικών 
παραδοσιακών γεύσεων.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο 
αξίζει να το επισκεφτείτε είναι 
τα εξαιρετικής ποιότητας τυλι-
χτά και οι μερίδες. Μπορείτε 
να απολαύσετε την αυθεντι-
κή γεύση και την καλόγουστη 
γευστική εξέλιξη των μοναδι-
κών ελληνικών εδεσμάτων. Tο 
μαρινάρισμα των κρεάτων και 
τα ιδιαίτερα μπαχαρικά που τα 
αγκαλιάζουν είναι το μυστικό 
της επιτυχίας στο Ιt’s Αll Greek. 
Από τον κατάλογό μας μπο-
ρείτε επίσης να επιλέξετε ανά-
μεσα σε φρέσκες σαλάτες και 
γευστικά ορεκτικά. Όλα αυ-
τά σε ένα από τα πιο πρωτό-
τυπα concept ψητοπωλείου 
με υπηρεσίες υψηλών προδι-
αγραφών. 

STREAT FOOD MASTERS
Ελεγχόμενος χώρος 
αερολιμένα – Αναχωρήσεις, 
Εντός Σένγκεν – Ημιώροφος
Το Streat Food Masters είναι 
ένα μοντέρνο Street Booth, 
το οποίο προσφέρει τις αγα-
πημένες all time classic γεύ-
σεις στους επισκέπτες του αε-
ροδρομίου.
Star product είναι το Hot Dog, 
τα οποίο μπορεί να βρει κά-
ποιος σε 3 διαφορετικούς συν-
δυασμούς: The Original, New 
York Style ή Classic. Απολαύ-
στε επίσης τραγανές κοτο-
μπουκιές, ενώ δεν πρέπει να 
παραλείψετε να τα συνδυάσε-
τε όλα με φρεσκοτηγανισμέ-
νες πατάτες. Τέλος, απογει-
ώστε ακόμα περισσότερο τις 
αγαπημένες σας γεύσεις, επι-
λέγοντας μεταξύ μιας ποικιλί-
ας ετικετών μπίρας, για να συ-
νοδεύσουν κατάλληλα την επι-
λογή σας. 
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η διαδρομή διαρκεί 8-10 λεπτά. Η 
Καρδάμαινα απέχει 6,5 χλμ. και 
η διαδρομή διαρκεί 8-10 λεπτά. 
Η Κέφαλος απέχει 17,6 χλμ. και 
η διαδρομή διαρκεί 20-25 λεπτά.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΌΡΕΊΌ
Το αεροδρόμιό μας συνδέεται με 
τακτικά δρομολόγια λεωφορείων 
με την πόλη της Κω, το Μαστιχάρι, 
την Καρδάμαινα και την Κέφαλο. 
Η αφετηρία βρίσκεται 50 μέτρα 
από το κτίριο του αεροδρομίου. 
Εισιτήριο μπορείτε να προμηθευ-
τείτε από τον οδηγό.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.ktel-kos.gr/site/

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΊ
Μικρές συμβουλές για να πάτε 
από και προς το αεροδρόμιο με 
ταξί. Τα ταξί από και προς το αε-
ροδρόμιο της Κω είναι διαθέσιμα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου 
(24/7). Ο χρόνος που χρειάζεται 
για να φτάσετε από το αεροδρό-
μιο στην πόλη της Κω είναι 35 λε-
πτά και το κόστος ενός ταξί είναι 
περίπου 35€.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE 
Services for the transportation 
and safety of your luggage are 
provided. 

BAGGAGE CARTS
The baggage carts system in the 
terminal ensures cart availability 
for your convenience.

BULKY ITEMS
You can check Bulky luggage 
at your airlines regular check in 
counter.

LOST AND FOUND
Airlines and their respective 
ground-handling agents will be 
happy to assist you in locating 
your missing belongings. For 
further assistance, please con-
tact the appropriate airline/
ground handlers. For items left 
on the aircraft please contact 
your airline directly.

FIRST AID
Ιn case of medical emergency, 
airport’s first aid spot is at your 
service. For further assistance, 
please inquire directly at the 
Airport Information Counters.

ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΎ

ΌΊ ΑΠΌΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
Παρέχονται υπηρεσίες για τη 
μεταφορά και την ασφάλεια 
των αποσκευών σας.

ΚΑΡΌΤΣΊΑ ΜΕΤΑΦΌΡΑΣ 
ΑΠΌΣΚΕΥΩΝ
Για τη διευκόλυνσή σας, στους 
τερματικούς σταθμούς του αε-
ροδρομίου υπάρχει ειδικό σύ-
στημα, που διασφαλίζει τη δι-
αθεσιμότητα καροτσιών για 
τη μεταφορά των αποσκευ-
ών σας.

ΌΓΚΩΔΕΊΣ ΑΠΌΣΚΕΥΕΣ
Μπορείτε να παραδώσετε τις 
ογκώδεις αποσκευές στο συ-
νηθισμένο σημείο ελέγχου 
των εισιτηρίων της αεροπορι-
κής σας εταιρείας.

ΑΠΌΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΊΚΕΊ-
ΜΕΝΑ
Οι υπάλληλοι της αεροπορικής 

σας εταιρείας ή του αντίστοι-
χου φορέα επίγειας εξυπηρέ-
τησης είναι πρόθυμοι να σας 
βοηθήσουν να εντοπίσετε τα 
χαμένα σας αντικείμενα. Για 
αντικείμενα που έχετε ξεχάσει 
στο αεροσκάφος, παρακαλού-
με επικοινωνήστε με την αερο-
πορική σας εταιρεία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΌΗΘΕΊΕΣ
Για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών, το αεροδρόμιό 
μας διαθέτει σταθμό πρώτων 
βοηθειών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τις Πληρο-
φορίες του αεροδρομίου.

INTERNET ACCESS 
(WI-FI)

Get informed, have fun, com-
municate... Ενημερωθείτε, δι-
ασκεδάστε, επικοινωνήστε...

Τώρα κάθε ταξιδιώτης και επι-
σκέπτης του αεροδρομίου έχει 
δωρεάν απεριόριστη πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο. Αναζητήστε 
χρήσιμες πληροφορίες για την 
πτήση σας και ενημερωθείτε 
για τις νέες υπηρεσίες του αε-
ροδρομίου.

ATMs
Get served directly and 
easily. Eξυπηρετηθείτε 
άμεσα και εύκολα.

Location at the Airport 
Θέση στο Αεροδρόμιο:

Piraeus Bank External 
Area/Εξωτερικός Χώρος

Euronet Arrivals, 
Airside/Αφίξεις, Χώρος 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Eurobank All Users Area 
Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης 

Arrivals, All Users
+30 22420 51400, 
reservations@hertz.gr, 
reservations@thrifty.com.gr

pantone 293EC
C:100
M:70
Y:0
K:4

CF JECKYL BOLD ITALIC

Arrivals, All Users
+30 22420 51313, 
kos@avance.gr

Arrivals, All Users
+30 22420 51885, 
kos.airport@avis.gr

Arrivals, All Users
+30 22420 51915, 
deskkos@sixt.gr

CAR RENTAL

We have found the most interesting car rental options 
for you. Find out more about your choices at the 
airport. Φροντίσαμε για εσάς και βρήκαμε τις πιο 
ενδιαφέρουσες προτάσεις ενοικίασης αυτοκινήτου.

KGS
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Airport Guide |  Information & Services

ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR
Samos Airport is located 15 km 
from the city of Samos and is eas-
ily accessible from the provincial 
road Pythagoreiou-Samou. The 
journey to and from the city cen-
tre takes about 20-30 minutes.   
Pythagoreion is 2,9 km away from 
the airport and the journey from 
the Airport is about 10 minutes.  
Ireo is 5 km away from the air-
port and the journey takes about 
15 minutes.
 
BY PUBLIC BUS
Direct Bus Service To and From 
the airport: Information.
Transit bus service is provid-
ed between the Airport and the 
city of Samos via Pythagoreion, 
or via Mytilinioi to other destina-
tions. There is a public bus stop 

in front of terminal building. Tick-
ets can be purchased by the bus 
driver. 

BY TAXI
24/7 metered taxi service is avail-
able outside the Samos Airport 
Terminal building. The journey 
from the Airport to the city of 
Samos is about 20-30 minutes 
and the fare is normally 25-30€. 
You may be charged extra, if you 
carry many pieces of luggage.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΌΚΊΝΗΤΌ
Το αεροδρόμιο της Σάμου βρί-
σκεται σε απόσταση 15 χλμ. από 
την πόλη της Σάμου. Η διαδρο-
μή προς το αεροδρόμιο από το 
κέντρο της πόλης (και αντίστρο-
φα) γίνεται μέσω της επαρχιακής 
οδού Πυθαγορείου-Σάμου και δι-
αρκεί 20-30 λεπτά. 
Το Πυθαγόρειο απέχει από το 
αεροδρόμιο 2,9 χλμ. και η δι-

αδρομή διαρκεί 10 λεπτά.  
Το Ηραίο απέχει 5 χλμ. από το αε-
ροδρόμιο και η διαδρομή διαρ-
κεί 15 λεπτά.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΌΡΕΊΌ
Το αεροδρόμιό μας συνδέεται με 
τακτικά δρομολόγια λεωφορείων 
με την πόλη της Σάμου, μέσω του 
Πυθαγορείου ή μέσω των Μυτιλι-
νιών με άλλες περιοχές. Η αφετη-
ρία βρίσκεται ακριβώς μπροστά 
από το κτίριο του αεροδρομίου. 
Εισιτήριο μπορείτε να προμηθευ-
τείτε από τον οδηγό.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΊ
Τα ταξί από και προς το αεροδρό-
μιο της Σάμου είναι διαθέσιμα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου 
(24/7). Ο χρόνος που χρειάζεται 
για να φτάσετε από το αεροδρό-
μιο στην πόλη της Σάμου είναι 
20-30 λεπτά και το κόστος ενός 
ταξί είναι περίπου 25-30€.

GPS LOCATION INFORMATION 
For directions using a GPS device, find 
below the physical street address and the 
geographical coordinates of Samos Airport. 
All you need to do is enter the following 
information in your GPS device. 
AIRPORT ADDRESS:  
Samos Airport, Pythagoreion, Samos, 831 03, 
www.smi-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΌ ΧΑΡΤΗ 
Για να σας βοηθήσουμε να έρθετε στο 
αεροδρόμιο με αυτοκίνητο, βρείτε εδώ 
τη διεύθυνση και τις γεωγραφικές του 
συντεταγμένες. Απλώς, εισάγετέ τις στη 
συσκευή πλοήγησης (GPS) που διαθέτετε.
ΔΊΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αεροδρόμιο Σάμου, Πυθαγόρειο, Σάμος, 831 03
www.smi-airport.gr

37°41'29.01"N26°54'52.44"E

SAMOS

462,749* 
Passengers

+12.8%** 
Traffic Growth

6,203  
Flights

(Total scheduled flights 2018.

Σύνολο προγραμματισμένων 

πτήσεων 2018)

19 Countries
(total number of countries, 

including Greece, with 

flights from/to SMI. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις 

από/προς SMI)

40 Cities
(total number of cities, 

including Greece, with flights 

from/to SMI. Συνολικός 

αριθμός πόλεων με πτήσεις 

από/προς SMI)

41 Airports
(total number of intl. 

airports, including Greece, 

with flights from/to SMI.

Συνολικός αριθμός 

αεροδρομίων με πτήσεις 

από/προς SMI)

29 Airlines
 (total number of airlines, 

including Greece, with flights 

from/to SMI. Συνολικός 

αριθμός αεροπορικών 

εταιρειών με πτήσεις 

από/προς SMI) 

* total 2018, source:
Fraport Greece & HCAA
** traffic development
 (January-December) 

2018 Vs 2017

SMI
STATS

To & From the Airport 
Από & Προς το Αεροδρόμιο
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SMI

the appropriate airline/ground 
handlers. For items left on the 
aircraft please contact your 
airline directly.

FIRST AID
Ιn case of medical emergency, 
airport’s first aid spot is at your 
service. For further assistance, 
please inquire directly at the 
Airport Information Counters.

ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΎ

ΌΊ ΑΠΌΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
Παρέχονται υπηρεσίες για τη 
μεταφορά και την ασφάλεια των 
αποσκευών σας.

ΚΑΡΌΤΣΊΑ ΜΕΤΑΦΌΡΑΣ 
ΑΠΌΣΚΕΥΩΝ
Για τη διευκόλυνσή σας, στους 
τερματικούς σταθμούς του αερο-
δρομίου υπάρχει ειδικό σύστημα, 
που διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
καροτσιών για τη μεταφορά των 
αποσκευών σας.

ΌΓΚΩΔΕΊΣ ΑΠΌΣΚΕΥΕΣ
Μπορείτε να παραδώσετε τις 
ογκώδεις αποσκευές στο συνη-
θισμένο σημείο ελέγχου των ει-
σιτηρίων της αεροπορικής σας 
εταιρείας.

ΑΠΌΛΕΣΘΕΝΤΑ 
ΑΝΤΊΚΕΊΜΕΝΑ
Οι υπάλληλοι της αεροπορικής 
σας εταιρείας ή του αντίστοιχου 
φορέα επίγειας εξυπηρέτησης εί-
ναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν 
να εντοπίσετε τα χαμένα σας 
αντικείμενα. Για αντικείμενα που 
έχετε ξεχάσει στο αεροσκάφος, 

ATMs

Get served directly and 

easily. Eξυπηρετηθείτε 

άμεσα και εύκολα.

Location at the Airport 

Θέση στο Αεροδρόμιο:

Euronet Arrivals, 

Airside/Αφίξεις, Χώρος 

Ελεγχόμενης Πρόσβασης 

All Users Area/Περιοχή 

Ελεύθερης Πρόσβασης

Eurobank

All Users Area/Περιοχή 

Ελεύθερης Πρόσβασης

SHOP & DINE

HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS 
Departures, Airside Area
In a cozy, friendly, easy to 
shop environment you will 
find a breathtaking selection 
of all well-known brands of 
perfumes & cosmetics, con-
fectionery, Hellenic gourmet, 
toys, electronics, tobacco, 
spirits, as well as all the final 
fashion trends of sunglasses, 
watches and accessories in 
competitive prices!

ONTIME COFFEE & MORE
Departures Airside Area Intra 
Schengen.
Departures All Users Area 
Ontime Coffee & More 
network boasts a long term 
presence in many Greek 
airports which is based on 
providing excellent customer 
service and offering top 
quality products.

CUP & PLATE
Departures Airside Intra 
Schengen, Ground Level
Cup & Plate store is an ideal 
choice for all travellers 
looking to combine coffee 
and food just  before 
boarding. Here you can enjoy 
a wide variety of beverages, 
authentic flavours of the 
traditional local cuisine 
as well as classic greek 
delicacies such as gyros, 
souvlaki, bougatsa and more!

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΎΣΗ

HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Αναχωρήσεις, Περιοχή

Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον θα 
βρείτε ολοκληρωμένες 
συλλογές αρωμάτων και 
καλλυντικών επώνυμων 
οίκων, σοκολατοειδή, 
ελληνικά παραδοσιακά 
προϊόντα, παιχνίδια, 
ηλεκτρονικά είδη, καπνικά 
είδη, οινοπνευματώδη, 
καθώς και όλες τις 
τελευταίες τάσεις στη 
μόδα των γυαλιών ηλίου, 
ρολογιών, κοσμημάτων 
και αξεσουάρ σε 
ανταγωνιστικές τιμές!

ONTIME COFFEE & MORE
Αναχωρήσεις, Εντός Σέν-
γκεν, Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης. Αναχωρήσεις, 
Περιοχή Ελεύθερης Πρό-
σβασης
Το δίκτυο καφέ-αναψυκτη-
ρίων Ontime διαθέτει πολύ-
χρονη παρουσία σε αερο-
δρόμια της Ελλάδας, βασιζό-
μενο στην άψογη εξυπηρέτη-
ση και στην παροχή εξαιρε-
τικής ποιότητας προϊόντων.

CUP & PLATE
Αναχωρήσεις, Εντός Σέν-
γκεν, Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης, Ισόγειο
Το Cup & Plate είναι ιδανική 
επιλογή για όλους τους ταξι-
διώτες, που θέλουν να συν-
δυάσουν καφέ και φαγητό λί-
γο πριν από την επιβίβαση. 
Εδώ μπορούν να απολαύ-
σουν μεγάλη ποικιλία πο-
τών, αυθεντικές γεύσεις της 
παραδοσιακής, τοπικής κου-
ζίνας, καθώς και κλασικές, 
ελληνικές λιχουδιές, όπως 
γύρο, σουβλάκι, μπουγάτσα 
και πολλά άλλα!

παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
την αεροπορική σας εταιρεία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΌΗΘΕΊΕΣ
Για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών, το αεροδρόμιό μας 
διαθέτει σταθμό πρώτων βοηθει-
ών. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες παρακαλούμε επικοινωνή-
στε με τις Πληροφορίες του αε-
ροδρομίου. 

INTERNET ACCESS 
(WI-FI)

Now all travellers and visitors of 
the airport have internet access 
for free. Get informed, have fun, 
communicate... limitlessly!
Τώρα κάθε ταξιδιώτης και επι-
σκέπτης του αεροδρομίου έχει 
δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Αναζητήστε χρή-
σιμες πληροφορίες για την πτήση 
σας και ενημερωθείτε για τις νέ-
ες υπηρεσίες του αεροδρομίου.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE 
Services for the transportation 
and safety of your luggage are 
provided. 

BAGGAGE CARTS
The baggage carts system in the 
terminal ensures cart availability 
for your convenience.

BULKY ITEMS
You can check Bulky luggage 
at your airlines regular check in 
counter.

LOST AND FOUND
Airlines and their respective 
ground-handling agents will be 
happy to assist you in locating 
your missing belongings. For 
further assistance, please contact 

CAR RENTAL

We have found the most 
interesting car rental options 
for you. Find out more 
about your choices at the 
airport. Φροντίσαμε για 
εσάς και βρήκαμε τις πιο 
ενδιαφέρουσες προτάσεις 
ενοικίασης αυτοκινήτου.

Arrivals, All Users/Aφίξεις, 
Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 22730 61626
samauto@otenet.gr

Arrivals, All Users/Aφίξεις, 
Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 22730 62406
reservations@hertz.gr, 
reservations@thrifty.com.gr

Arrivals, All Users/Aφίξεις, 
Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 22730 61807
www.avis.com



146   GREC14N   2019

Postcard from | Kos

A nosedive from Aghios Stefanos to the rocky islet of Kastri is quite an experience. DIVE ME TO CHURCH
36°44'59.0"N 26°59'17.0"E

AGHIOS 
NIKOLAOS 

CHAPEL IS VERY 
POPULAR FOR 

WEDDINGS  

KGS
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PILOT CLASSIC CHRONOGRAPH
AN HOMMAGE TO THE HISTORY OF AVIATION

available at

Socratous 3-5, Old Town, Rhodes
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€34,95

MUST-HAVE 
LINEN  
SHIRT

8, ALEXANDROU DIAKOU STR., RHODES
STOCK IS SUBJECT TO AVAILABILITY
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