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Απολαύστε την elite πλευρά της
ζωής! Με τα πιο elite προϊόντα ύπνου,
από την elite strom.
Η elite strom επιχειρεί Ελληνικά από
το 1979. Από τότε η πορεία της είναι
γεμάτη πρωτιές.
Όπως το Κρεβάτι Αμερικανικού
τύπου, το Στρώμα Temptation, τη
σειρά στρώματων Pillow Top με
ενσωματωμένο ανώστρωμα αλλά και
με διεθνείς μεγάλες συνεργασίες,
όπως με την πρώτη εταιρία
παγκόσμια, την TEMPUR. Η elite
strom προσφέρει όλη τη γκάμα
προϊόντων ύπνου στα 28
καταστήματά της και σε shop in shop
σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Στο εργοστάσιό της, έχει επενδύσει
στις πιο σύγχρονες προδιαγραφές
και παρακολουθεί συνεχώς την
εξέλιξη της παγκόσμιας τεχνολογίας.

60.

Candia Park village

Για αυτό live elite - sleep elite!
elite strom innovation

www.elitestrom.com
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editorial

Ο «Εκδημοκρατισμός» της Πολυτέλειας
Η φιλοξενία για τον όμιλο bluegr είναι το χαμόγελο, η άμεση
εκπλήρωση επιθυμιών, οι εκπλήξεις, η γλυκιά γεύση που αφήνει
η αναβίωση των παιδικών αναμνήσεων. Η φιλοξενία για εμάς στην
bluegr είναι κατάθεση ψυχής και στάση ζωής.
Τα συστατικά που συμβάλουν στην διαφορετικότητα των ξενοδοχείων του ομίλου είναι, οι άνθρωποι μας, οι υπηρεσίες, οι
αυθεντικές εμπειρίες και οι μοναδικές τοποθεσίες. Ο εκδημοκρατισμός της πολυτέλειας για μας είναι η σωματική χαλάρωση, το
άδειασμα από την καθημερινότητα και η πνευματική ανύψωση των
πελατών μας.
Μέσα από το νέο έντυπο εγχείρημά μας, επιβεβαιώνουμε όλα όσα
πρεσβεύουμε εδώ και χρόνια, προσθέτοντας στον ελληνικό τουρισμό βασικές αξίες, όπως παιδεία, καινοτομία, διαφορετικότητα
και υπέρβαση. Γνωρίζουμε καλά πως η ηθική, η ακεραιότητα και
η αξιοπιστία πραγματώνονται, όταν μέλημα όλων είναι ο ίδιος ο
άνθρωπος και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον ελληνικό τουρισμό
άτρωτο μέσα στα δύσκολα σημεία των καιρών.
Στα στενά όρια της οικονομικής κρίσης, γεννάμε δημιουργικότητα
και έμπνευση. Το Ίδρυμα μας “Γ & Α Μαμιδάκη” συνεισφέρει
ενεργά στη ελληνική εξωστρέφεια, μέσα από τη μοναδική πρωτοβουλία LoveGreece.com, αποδεικνύοντας περίτρανα την πίστη
του στη χαρισματικότητα των Ελλήνων. Με στόχο την ανάδειξη
της διεθνούς εικόνας της χώρας μας, δίνουμε φωνή και βήμα σε
ταλαντούχους νέους επιστήμονες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και
επαγγελματίες.
Πάντα με ήθος και όραμα, με υπευθυνότητα απέναντι στο

περιβάλλον και την κοινωνία, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και
του κοινωνικού συνόλου, ενώ κληροδοτούμε τις αξίες μας στις
επερχόμενες γενιές. Έτσι, ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts και το
Ίδρυμα “Γ & Α Μαμιδάκη” παραμένουν δύο οργανισμοί βαθιά
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και τα τοπικά προϊόντα, με βασικό
μας στόχο την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας, συνδέοντας την
εταιρική κοινωνική ευθύνη με την καρδιά της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας με δράσεις που αποβλέπουν σε πραγματική κοινωνική και περιβαλλοντική βελτίωση.
Η κρίση κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη της επιχειρηματικής ηθικής. Μόνο έτσι όλοι εμείς οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα
πλησιάσουμε το ηγετικό μοντέλο του ‘αύριο’. Όταν θα έχουμε συνδυάσει αρμονικά την ανθρώπινη σεμνότητα με τον επαγγελματικό
ενθουσιασμό.
Αυτοί είναι οι ηγέτες της νέας εποχής. Έχουν συνέπεια, αξιοπιστία,
εντιμότητα, είναι ‘ευγνώμονες’ και ‘συγνώμονες’. Ήρεμοι και πεφωτισμένοι. Κτίζουν εξαιρετικές εταιρείες που αντέχουν στο χρόνο και
στις αλλαγές των καιρών.
Ως ενεργό μέλος τουριστικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών
φορέων, οραματιζόμαστε την αλλαγή και οφείλουμε αποφασιστικά
με θετική ματιά να συμμετέχουμε δυναμικά στο μετασχηματισμό της
χώρας μας σε ‘κέντρο αριστείας’.
Το οφείλουμε στα παιδιά μας και σε όλες τις μελλοντικές γενιές.
Τζίνα Μαμιδάκη
Διευθύνουσα Σύμβουλος
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editorial

The «Democratization» of Luxury
In the bluegr Group, hospitality is the smiles, the instant
gratification of desires, the surprises, and the sweet taste of
childhood memories revisited. For us at bluegr, hospitality is a
personal emotional investment and an attitude towards life.
Our people, our services, the authentic experiences we provide,
and our majestic locations, are the elements that contribute to
the uniqueness of the bluegr hotels. For us, the democratization
of luxury involves physical relaxation, an escape from the everyday
grind, and the spiritual lift of our guests.
Through this, our new adventure in print, we affirm the principles
that have guided us throughout the years, enriching Greek
Hospitality with elementary values such as education, innovation,
diversity, and transcendence. We are well aware that ethics,
integrity and credibility are substantiated when our primary care
and concern is for our fellow man, and that is precisely what
renders Greek Hospitality invincible throughout the difficulties of
our times.
Within the narrow boundaries of the financial crisis, we bring
forth creativity and inspiration. The G. & A. Mamidakis Foundation
is an active contributor to the openness and outreach of Greek
entrepreneurship, through our unique initiative, LoveGreece.com,
which is testament to our deep belief in the charisma and talent of
Greeks. Towards our goal of improving and promoting the image
of our country abroad, we provide a forum and a voice to talented
young scientists, entrepreneurs, artists, and professionals.
Always guided by our ethos and our vision, and with a sense of

responsibility to our environment and our community, we improve
the quality of life of the societal whole, and we pass on our values
to the coming generations. The bluegr Hotels & Resorts Group and
the G. & A. Mamidakis Foundation are two organizations deeply
sensitive to issues of corporate social responsibility. We support
our communities and local products, with our primary goal being
to help reform the Greek economy, by connecting corporate
social responsibility with the very heart of our business activity,
through actions that aim towards real social and environmental
improvement.
The crisis has rendered the need for business ethics more pressing
that ever before. That is the only path through which all of us
entrepreneurs in hospitality will approach the leadership model
of tomorrow: when we have harmoniously combined personal
humility with professional enthusiasm.
These are the leaders of the new age. They are consistent, reliable,
and honest; they are grateful and open to the views of others.
They are calm and enlightened. They build exceptional companies
that endure through the years and the changes in the times.
As an active member of hospitality, entrepreneurial and cultural
organizations, we envision change and it is our duty to contribute
decisively and with a positive outlook to the transformation of our
country into a “centre of excellence”.

We owe it to our children and to the future generations.

Gina Mamidakis
Managing Director
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profile

bluegr Hotels & Resorts
We Inspire Your Holidays

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
COMPANY PROFILE

ΑΞΙΕΣ
VALUES

ΟΡΑΜΑ
VISION

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts είναι μια ιδιωτική, οικογενειακή
τουριστική επιχείρηση, η οποία αποτέλεσε όραμα της διευθύνουσας συμβούλου του κας Τζίνας Μαμιδάκη. Στόχος ήταν να
αναγάγει τις πολυτελείς διακοπές σε ένα τελείως καινούργιο επίπεδο απόλαυσης, παρουσιάζοντας μια νέα εμπειρία σε ό,τι αφορά
τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, υποστηρίζοντας τους
τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: Εξαιρετικές τοποθεσίες,
μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες. Ο όμιλος bluegr Hotels
& Resorts διαθέτει πέντε από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα:
στην Κρήτη το Minos Beach art hotel, το Sensimar Minos Palace
hotel & suites, και το Candia Park village το Life Gallery Athens,
boutique ξενοδοχείο στα βόρεια προάστεια της Αθήνας καθώς και
το Sunprime Miramare Park suites & villas στη Ρόδο που υπόσχονται
ονειρεμένες διακοπές, γεμάτες χαλάρωση και ευεξία, συνδυάζοντας
τη δουλειά με τη διασκέδαση και τις οικογενειακές στιγμές με τον
ρομαντισμό. Μια εμπειρία που θα κρατήσετε για μια ζωή.
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bluegr Hotels & Resorts is a private, family-owned hospitality
enterprise that was envisioned and founded by its CEO, Ms. Gina
Mamidakis. The group’s aim was to elevate luxury holidays to a
whole new level of enjoyment by introducing an entirely new
experience for 4- and 5-star hotels in Greece, founded on the
3 pillars of quality tourism: breath-taking locations, exceptional
service and authentic experiences. The bluegr Hotels & Resorts
Group features five of the best hotels in Greece: Minos Beach
art hotel, Sensimar Minos Palace hotel & suites, and Candia
Park village in Crete; Life Gallery athens, a boutique hotel in the
northern suburbs of Athens; and the Sunprime Miramare Park
suites & villas in Rhodes, all of which guarantee the holidays of
your dreams, filled with leisure and wellness, combining business
and pleasure, family fun and romantic getaways. An experience
you will surely cherish for a lifetime.

Ανάμεσα στις αξίες του ομίλου είναι η ηθική, η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η σεμνότητα, το κοινωνικό ενδιαφέρον, η καλαισθησία και
η καινοτομία. Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts, δεσμεύεται για την
ευχαρίστηση των πελατών του με μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα σ’ ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον.
The Group’s values include ethics, integrity, credibility, modesty,
social concern, sense of esthetic, and innovation. The bluegr
Hotels & Resorts Group is committed to the full satisfaction of its
guests with unique products and services provided in a friendly
and hospitable environment.

O όμιλος bluegr Hotels & Resorts καινοτομεί και στοχεύει στην τελειότητα, εμπνέοντας τις επερχόμενες γενιές. Μέσα στους στόχους του είναι
η σοφή διαχείριση και αποτελεσματική διακυβέρνηση, η οικονομική
βιωσιμότητα και αποδοτικότητα, οι πιστοί και ευχαριστημένοι πελάτες,
οι περήφανοι και ενθουσιώδεις εργαζόμενοι καθώς και η κοινωνική
και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
bluegr Hotels & Resorts is an innovative enterprise that aims to achieve
excellence and inspire generations to come. Its goals include prudent
management and effective administration, financial sustainability and
profitability, devoted and delighted guests, proud and enthusiastic
employees, and social and environmental responsibility.

Οι 10 βασικές αρχές μας / Our 10 golden principles
• Δέσμευση στην ποιότητα / Committed to quality
• Ηγετική πίστη στους κανονισμούς / Leadership loyalty to rules
• Δέσμευση στην οικονομική ευμάρεια / Committed to financial
health
• Δέσμευση στις τοπικές μας κοινωνίες / Committed to our local
communities
• Σεβασμός στο περιβάλλον / Respect the environment
• Σεβασμός στο προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες /
Respect employees, partners and customers
• Φροντίδα και αύξηση των πιστών επισκεπτών / Pamper and 		
increase our loyal guests
• Πάθος / Be passionate
• Πρωτοπορία / Be innovative
• Μοναδικότητα / Be unique
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people’s quotes

Τζίνα Μαμιδάκη / Gina Mamidakis
CEO
Μη άρχε υβρίζων.
Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία
Do not rule with arrogance
Μηδέν Άγαν
Nα κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή

Do Nothing in Excess

Βασίλης Μπάρμπας / Vasilis Barbas
CIO

Ήθος δοκίμαζε
Να επιδοκιμάζεις το ήθος
Praise ethos
Φιλόσοφος γίνου.
Να γίνεις φιλόσοφος
A philosopher be
Έπου θεώ.
Ακολούθα τον θεό
Follow God

meet the bluegr people

Νίκος Γρηγοράκης / Nikos Grigorakis
CFO

Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.
Σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο
In all things of nature there is something of the
marvelous.

Κώστας Δημητριάδης / Kostas Dimitriadis
CSMO
Ο ήλιος, καθάπερ ο Ηράκλειτος φησι, νέος εφ’
ημέρη εστίν.
Ο ήλιος, όπως λέει και ο Ηράκλειτος, κάθε μέρα
είναι καινούργιος
The sun, as Heraclitus says, is new every day.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ARISTOTLE
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ / HERACLITUS

Τάνυα Χανικιάν / Tanya Hanikian
Purchasing Manager & CSR Coordinator

Το παρόν ευ ποίε
Να καθιστάς ευχάριστο τον παρόντα χρόνο σου
Make your present time pleasant.

Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει.
Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις.
If you do not hope for the unexpected, you will not find it.

«τὰ δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι».
Γινόμαστε δίκαιοι πράττοντας πράξεις δίκαιες, σώφρονες πράττοντας
πράξεις σωφροσύνης και ανδρείοι πράττοντας πράξεις ανδρείας
We come to be just be doing just acts, we come to be wise be
doing wise acts, and we come to be valiant by doing valiant acts.

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ / THALES MILESIUS

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ / HERACLITUS

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ARISTOTLE

Μανώλης Γιακουμάκης / Manolis Giakoumakis
Minos Beach art hotel Hotel Manager

Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις,
την δε ψυχήν τω σώματι
Πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα
Art must use instruments, and the soul must use the body.

Μιχάλης Δασκαλάκης / Michalis Daskalakis
Sensimar Minos Palace Hotel Manager

Φρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά μηδέ καταφρονήσεις σεαυτού.
Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αλλά και ποτέ
μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου
Never hold yourself in too high esteem, but also never
despise yourself.

Χρήστος Μίττας / Christos Mittas
Candia Park village Duty Hotel Manager

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ARISTOTLE

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ / ISOCRATES

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ / THUCYDIDES

Σταύρος Ορφανουδάκης / Stavros Orfanoudakis
Life Gallery athens Hotel Manager

Στράτος Πατσάκης / Stratos Patsakis
Minos Beach art hotel Assistant Hotel Manager

Σοφία Κοσκινά / Sophia Koskina
Accounting Officer Crete

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ / PLUTARCH

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ / EURIPIDES

ΠΛΑΤΩΝ / PLATO

Οι καιροί ου μενετοί
Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν
Opportunities do not wait.

Δρακιώτης Γιώργος / Drakiotis Giorgos
CAO

“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων
άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί
άρχει.”
Ο άρχοντας πρέπει να ενθυμείται τρία πράγματα. Πρώτον,
ότι κυβερνά ανθρώπους. Δεύτερον, ότι πρέπει να κυβερνά
σύμφωνα με τους νόμους. Τρίτον, ότι δεν κυβερνά ισοβίως
Every ruler must remember three things. First, that he rules
men; secondly, that he must rule according to the laws; and
thirdly, that he does not rule forever.
ΑΓΑΘΩΝ / AGATHON
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Κατερίνα Μαμιδάκη / Katerina Mamidakis
Marketing & Communication Manager

Σπουδαιότερο είναι όχι το να νικάς, αλλά να χρησιμοποιείς
σωστά τη νίκη σου.
It is greater not to be victorious, but to use
your victory wisely.

ἢσυχος καιρῷ σοφός
Σοφός είναι όποιος την κρίσιμη ώρα μένει ήρεμος
Wise is he who remains calm at the crucial moment.

Μέγιστη νόσος η αμάθεια
Μεγάλη ασθένεια η αμάθεια)
The greatest ailment is ignorance.
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people’s quotes

GLYFADA

Νάνσυ Παυλάκη / Nancy Pavlaki
Accounting Offices Athens

Φρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά
μηδέ καταφρονήσεις σεαυτού.
Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αλλά
και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου
Never hold yourself in too high esteem, but also
never despise yourself.
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ / ISOCRATES

Μελάνθη Καλλέργη / Melanthi Kallergi
CSR Officer
Η ισχύς εν τη ενώσει
Είμαστε ισχυροί όταν είμαστε ενωμένοι
In union there is strength.
ΑΙΣΩΠΟΣ / AESOP

•

KIFISSIA

Γιαννης Καλαϊτζίδης / Giannis Kalaitzidis
Auditing Officer
Aρχόμενον το κακόν κόπτειν
Σταμάτα το κακό στην αρχή
Stop evil at its start.

ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ / PHOCYLIDES

Ξένια Σαμαρτζίδη / Xenia Samartzidi
Reservation Officer

Άπαντα τα καλά του πονούντος γίγνεται
Όλα τα καλά γίνονται κτήμα ανθρώπου που κοπιάζει
All good things come to the man who toils.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ / SOPHOCLES

Zerteo summer vibes...
Julie Delis
Reservation Officer

Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.
Υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή
Health and mind are two miraculous things in life.
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ / MENANDER
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Μελίνα Λαδοπούλου / Melina Ladopoulou
Life Gallery Reservation Officer
«Ούτε εσύ να θέλεις να αδικείς, ούτε αυτούς που
αδικούν να επαινείς»
Neither wish to do wrong yourself,
nor praise those who do wrong.

GLYFADA: 78, Kyprou Str. • Tel.: +30 210 894 6682 • KIFISSIA: 1, Kolokotroni Str. • 1st Floor • Tel.: +30 210 623 4324
MYKONOS: CAVOTAGOO HOTEL 84 600 Mykonos Greece • Tel.: +30 22890 20100

ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ / PHOCYLIDES

Shop Online at: www.zerteojewellery.com

The blue story

The blue story, by bluegr
The colour blue has been loved more than any other across the centuries, and to this day it dominates
every aspect of our everyday lives, in everything that surrounds and enchants us. It inspires prestige and
trust, expresses knowledge and authority, encourages reflection and invokes peace and serenity. Blue is
undoubtedly our favourite colour. Now, with bluegr, it will become your favourite, too…

Η ιστορία του / Its history
Στην αρχαιότητα δεν το θεωρούσαν σημαντικό χρώμα και γι’αυτό
δε διαδραμάτιζε κανέναν ρόλο στην κοινωνική και θρησκευτική
ζωή. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι το θεωρούσαν βάρβαρο χρώμα και
δεν του έδιναν καμία απολύτως αξία. Τον 12ο αι. ο βασιλιάς της
Γαλλίας το ενέταξε στις βασιλικές αυλές, δημιουργώντας έναν μπλε
“παροξυσμό”, αφού το υιοθέτησε στο οικόσημό του. Το μπλε
όμως δεν είχε πάντα βασιλικό χαρακτήρα, αφού κάποτε υπήρχε
μόνο στα ρούχα των χωρικών. Σιγά σιγά κερδίζει έδαφος και
τελικά θεωρείται το κατεξοχήν βασιλικό χρώμα (royal blue). Το
1709 τελειοποιείται το “μπλε της Πρωσίας”, ένα τεχνητό χρώμα
που ανακαλύφθηκε τυχαία από το λάθος ενός χρωματοπώλη. Το
μπλε γίνεται το χρώμα που “ντύνει” τα μυθιστορήματα του γερμανικού ρομαντισμού, έπειτα από το μπλε κοστούμι του Βέρθερου,
του ήρωα του Γκαίτε, εκφράζοντας τον έρωτα και τη μελαγχολία.
Το 1853 κάνει την εμφάνισή του το blue jean, ενώ τον 20 αι. το
μπλε γνωρίζει την απόλυτη κυριαρχία, ντύνοντας τους ναυτικούς,
τους ταχυδρόμους, τους αστυνομικούς κ.α και χρησιμοποιείται στα
εμβλήματα σημαντικών παγκόσμιων οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και
η UNESCO. Σήμερα, το μπλε χρώμα παραμένει μια από τις πιο
δημοφιλείς χρωματικές επιλογές.
In antiquity, blue was not considered an important colour and so did
not play any significant role in social and religious life. The ancient
Romans considered it a barbaric colour and attributed no value to it
whatsoever. In the 12th century AD, the king of France incorporated
it into royal courts, thus launching a blue “madness”, by adopting it in
his coat of arms. But blue did not always have its royal character; once,
it was only present on peasants’ clothing. It slowly gained ground and
eventually came to be known as the royal colour par excellence (hence,
royal blue). In 1709, Prussian blue was perfected; an artificial colour
that was discovered by mistake, due to a colour merchant’s error. Blue
became the colour that “invested” the novels of German Romanticism,
after the blue suits of Werther, the hero of Goethe, and expressed
love and melancholy. In 1853 blue jeans first appeared, while in the
20th century blue became absolutely dominant, dressing sailors,
postmen, policemen, etc., and used on the emblems of important global
organizations such as the United Nations and UNESCO. Today, blue
remains one of the most popular colour choices.
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CREATIVE BLUE
Μπλε και Τέχνη / Blue and Art

Το μπλε ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει την Τέχνη,
κυριαρχώντας στη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη
μουσική.
• Το μπλε χρώμα αγαπήθηκε όσο κανένα στη ζωγραφική και ολόκληρα έργα εμπνεύστηκαν από αυτό. Για τον Pablo Picasso, έναν
από τους σπουδαιότερους εικαστικούς του 20ου αι. το μπλε αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του υπόστασης, αφού
το χρονικό διάστημα από το 1901 έως και το 1903 ονομάστηκε “Η
μπλε περίοδος του Picasso”, με έργα λιτά, στα οποία κυριαρχεί η
μπλε μονοχρωμία και οι μελαγχολικές φιγούρες, όπως οι διάσημοι
πίνακες “Η ζωή”, “Η τραγωδία” και “Η γυναίκα με τα σταυρωμένα χέρια”. Ο Ρώσος ζωγράφος Wassily Kandinsky οργάνωσε
το καλλιτεχνικό κίνημα “Γαλάζιος Καβαλάρης”, μια έκκληση για
πνευματική αναγένηση σε κάθε μορφή τέχνης ενώ ο Henrie Matisse
μετά το 1941 παρήγαγε έργα πρωτοπόρα και ριζοσπαστικά μέσα
από τη σειρά “Μπλε Γυμνά”. Το μπλε χρώμα ενέπνευσε το σύνολο
των διάσημων ζωγράφων όπως ο Gustav Klimt, o Vincent van
Gogh, o Edgar Degas, o René Magritte, o Paul Gaugain, o Joan
Miré κ.α.
• Το μπλε ενέπνευσε και τον κινηματογράφο, καταλαμβάνοντας
μέρος του τίτλου σπουδαίων ταινιών. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την
αριστουργηματική “Μπλε ταινία” του K.Kieslowski, το “Απέραντο
γαλάζιο” του Luc Besson που μας ταξίδεψε στο απόλυτο μπλε της
θάλασσας, το “Βαθύ μπλε του έρωτα” του Τerence Davies, τον
“Μπλε Ουρανό” που χάρισε το oscar στη Jessaca Lange, το “Μπλε
βελούδο” του David Lynch και πολλά ακόμη αριστουργήματα της
μεγάλης οθόνης, τα οποία “ντύθηκαν” στα μπλε;
• Στη μουσική, το μπλε χρώμα απέδειξε για ακόμη μια φορά την
υπεροχή του, επηρεάζοντας τους τίτλους και τους στίχους πασίγνωστων τραγουδιών. “Natural Blues” του Moby, “Someday out of
the blue” τoυ Elton John, “Satellite Blues” των AC/DC, “Electro
Blue” των REM, “Blue Skies” της Εlla Fitzgerald, “Blue Jeans” της
Lana Del Ray, “Blue Suede Shoes” του Elvis Presley και πολλά
ακόμη διαχρονικά τραγούδια, μας έκαναν να λατρέψουμε το πιο
όμορφο χρώμα.

Blue has always inspired, and continues to inspire art,
dominating painting, film and music.
• The colour blue was loved more than any other in painting, and entire
works of art were inspired by it. For Pablo Picasso, one of the greatest
visual artists of the 20th century, blue formed an important part of his
artistic status; the period between 1901 and 1903 has been named
Picasso’s “blue period”, with austere works in which blue monochrome
and melancholic figures prevail, such as the famous paintings “Life”,
“Tragedy”, and “The woman with folded arms”. The Russian painter
Wassily Kandinsky organized the “Blue Rider” artistic movement, a call
for spiritual rebirth in every form of art, while Henri Matisse after 1941
produced pioneering and radical works in his “Blue Nudes” series. The
colour blue inspired most renowned painters, including Gustav Klimt,
Vincent van Gogh, Edgar Degas, René Magritte, Paul Gauguin, Joan
Miro, etc.
• Blue has also inspired film, occupying part of the title of great movies.
Who could forget the masterful “Blue” from K. Kieslowski’s trilogy,
“Deep Blue” by Luc Besson that transported us to the deep blue of
the sea, “Deep Blue Sea” by Terence Davies, “Blue Sky” which earned
Jessica Lange an Oscar, “Blue Velvet” by David Lynch, and many more
masterpieces of the silver screen, all “dressed” in blue?
• In music, the colour blue once again demonstrates its eminence,
influencing the titles and lyrics of famous songs. “Natural Blues” by
Moby, “Someday out of the blue” by Elton John, “Satellite Blues” by
AC/DC, “Electro Blue” by REM, “Blue Skies” by Εlla Fitzgerald, “Blue
Jeans” by Lana Del Ray, “Blue Suede Shoes” by Elvis Presley, and many
more timeless hits that made us adore this lovely colour.
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CREATIVE BLUE
The blue story, by bluegr

Μπλε και bluegr / Blue and Bluegr
Για εμάς τους Έλληνες, το μπλε χρώμα έχει συναισθηματική αξία
και εκφράζει την ομορφιά του τόπου μας. Το κυανό της ελληνικής
σημαίας συμβολίζει τη θάλασσα και τον ουρανό μας, υπενθυμίζοντας τους αγώνες του ελληνικού έθνους για την επανάκτησή τους.
Είναι συνδεδεμένο με το νερό, που ξεπλένει και αποκαλύπτει την
αλήθεια των πραγμάτων, ενώ δίνει ζωή στην πλούσια χλωρίδα και
πανίδα της χώρας μας. Το απαλό γαλάζιο του ουρανού εκφράζει
την πνευματικότητα και την αιθέρια ομορφιά, το άπειρο, την ειρήνη
και την ηρεμία. Το μπλε της θάλασσας αντιπροσωπεύει τη δροσιά
και τη δύναμη της ειλικρίνειας, την καθαριότητα, την αξιοπιστία, τη
δέσμευση και τη στενή επικοινωνία με τους άλλους. Το σκούρο μπλε
είναι το χρώμα της αξιοπρεπούς εξουσίας και ηγεσίας, της νοημοσύνης και της εμπιστοσύνης. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ονοματοδοσία
του ομίλου μας. Mέσα στην ονομασία bluegr κρύβεται ο καθαρός
ελληνικός ουρανός, η αιγαιοπελαγίτικη ομορφιά, η ασυναγώνιστη
ελληνική φιλοξενία και η ειλικρίνεια σε κάθε μας βήμα. Κρύβονται
όλα αυτά που σας περιμένουν εδώ, στο βαθύ μπλε της καρδιάς μας...
For us Greeks, the colour blue caries emotional value and expresses the
beauty of our country. The blue in our national flag represents our skies
and seas, reminiscent of the struggles by the Greek people to regain and
keep sovereignty over them. It is associated with water, which washes
out and reveals the truth, whilst it gives life to our country’s rich flora and
fauna. The light blue of the sky expresses the spirituality and essential
beauty, infinity, peace and calmness. The blue of the sea represents the
dew and the power of honesty, cleanliness, credibility, commitment and
the close communication between people. Dark blue is the colour of
dignified power and leadership, intellect and trust. Our hospitality group
was not named by chance. The bluegr name contains our clear blue sky,
the beauty of the Aegean, and unrivalled Greek hospitality and honesty
in every one of our steps. It contains all that awaits you here, in the deep
blue of our hearts…
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ORLOFF SPA AT LIFE GALLERY
A brand new Orloff Spa at Life Gallery, amidst
the luxuriant nature of Ekali, operating from
this winter on!
The spa experience continues under the sign
of the water, with an aquatic circuit of sauna,
hamam and Jacuzzi enhancing relaxation
within attractive day packages and Beauty
Rituals…
The double treatment room surrounds you
with a serene atmosphere and is available
for massage for two, celebrations or
bachelorette parties.
Spa music, candles, thermal blankets
give a cocooning touch and bring the spa
experience close to perfection.
Available at the retail corner are Valmont
and Cinq Mondes cosmetics, Il Profumo
perfumes, gift vouchers and membership
cards.

Thiseos 103- 14578 Ekali, T. 211 106 7456 | (opened everyday 12 to 8 pm.)
www.orloffspa.gr, www.orloffdayspa.gr

the blue philosophy

ΙΔΡΥΜΑ
Γ. & Α. ΜΑΜΙΔΑΚΗ
LOVEGREECE.COM

G. & A. MAMIDAKIS
FOUNDATION
LOVEGREECE.COM

We believe, We can!

Τ

ο Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη είναι ένας χώρος ελεύθερης
δημιουργίας και δράσεων, με εφαλτήριο δραστηριοποίησης την Τέχνη και τη διασφάλιση της ελεύθερης πολιτιστικής
έκφρασης. Το Ίδρυμα, σε μια προσπάθεια να ταξιδέψουν
οι τέχνες και οι κουλτούρες όλου του κόσμου σε όλο τον
κόσμο, καθιέρωσε τα “Συμπόσια Τέχνης”. Το πρώτο Διεθνές
Συμπόσιο Τέχνης “Art Symposium” πραγματοποιήθηκε το
1988 στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στο ξενοδοχείο Minos
Beach art hotel, καθιερώνοντας από τότε τον συγκεκριμένο
θεσμό, ενώ ακολούθησαν και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις.
Από το 2008, το ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη έδωσε έμφαση
στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, μέσα από προγράμματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Μια από τις
πρωτοβουλίες του Ιδρύματος, οι οποίες συνεχώς διευρύνονται, είναι το LOVEGREECE.COM, με τη στήριξη της Τζίνας
Μαμιδάκη, προέδρου του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη.
Σκοπός του LOVEGREECE.COM, το οποίο ιδρύθηκε το 2013,
είναι να προωθήσει ταλαντούχους Έλληνες, με εξωστρεφή
νοοτροπία και δυνατότητες, να αποτελέσει ένα διαδραστικό
forum που ξεχειλίζει από ενέργεια, εστιάζοντας σε εξαιρετικούς εκπροσώπους του ελληνικού επιχειρείν και επιτυχημένες
προσωπικότητες από τους χώρους της έρευνας και της καινοτομίας, των τεχνών και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και
της κοινωνικής ευθύνης. Το LOVEGREECE.COM γεννήθηκε
από την κρίση και έχει ως έμπνευση τον δυναμισμό και τη
δημιουργικότητα του ελληνικού επιχειρηματικού πνεύματος,
το οποίο αξίζει να προβληθεί διεθνώς.

T

he G. & A. Mamidakis Foundation is a venue for free
expression and action, with the arts and the preservation
of free cultural expression as its springboard of activity. In an
effort to help art and culture from all around the world travel
all around the world, the Foundation has established the
“Art Symposia”. The First International Art Symposium was
held in 1988 in Agios Nikolaos, Crete, at the Minos Beach
Art Hotel; the symposia have since become an established
institution, followed by other art-related activities. Since
2008, the G. & A. Mamidakis Foundation has focused on
raising awareness about the environment, through water
and energy conservation programs. One of the initiatives
of the Foundation, which are continuously expanding,
is LOVEGREECE.COM, with the active support of Gina
Mamidaki, president of the G. & A. Mamidakis Foundation.
LOVEGREECE.COM was established in 2013 with the goal of
promoting talented Greeks with an extraverted mentality and
capabilities, and of becoming an interactive forum brimming
with energy, focused on exceptional representatives of
Greek business and successful personalities from the fields
of research and innovation, arts and culture, education and
social responsibility. LOVEGREECE.COM was born of the
Greek crisis and was inspired by the dynamism and creativity
of the Greek entrepreneurial spirit, which deserves to be
showcased internationally.

www.lovegreece.com
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Home is where
your
bed
is
_
Discover COCO-MAT’s natural
sleep products for homes and hotels.

Μ

έσα από συνεντεύξεις και μικρά documentaries με
υπότιτλους στα αγγλικά, πάντα υπό την επιμέλεια της
αξιόλογης ομάδας του LOVEGREECE.COM, παρουσιάζονται
το έργο και τα μελλοντικά σχέδια των προβαλλόμενων μελών,
όπως και μέσα από επιχειρηματικά forums, εκθέσεις, συνέδρια, lobbying events κ.α. Κατέχοντας μια σημαντική θέση
στα κοινωνικά δίκτυα, και με βασικό motto “We believe, we
can”, το LOVEGREECE.COM προβάλλει τους πιο δημιουργικούς και εφευρετικούς Έλληνες επιχειρηματίες, τις πρωτότυπες
και βιώσιμες στο χρόνο ιδέες τους, τη σημαντική κοινωνική
τους δράση, αφού το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη έχει πάντα ως
βασικούς άξονες, το ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, την
αγάπη για την πατρίδα, την ηθική επιχειρηματική δράση και
την επιθυμία για μετάδοση γνώσεων στις επερχόμενες γενιές.

The work and future projects of promoted members is
presented on the website through interviews and short
documentaries with English subtitles, always carefully
curated by the remarkable team of LOVEGREECE.COM, as
well as through business forums, exhibitions, conferences,
lobbying events, etc. Having attained a noteworthy position
among social media, and with its basic motto “We believe,
we can”, LOVEGREECE.COM promotes the most creative and
inventive Greek entrepreneurs, their original and sustainable
ideas, and their significant social activity, as the G. & A.
Mamidakis Foundation is always guided by the principles
of care for society as a whole, love for Greece, ethical
entrepreneurship, and the desire to pass on knowledge to
the coming generations.

NEW YORK | BERLIN | MILAN | DÜSSELDORF | PARIS | MADRID | HAMBURG | ROME | AMSTERDAM | ATHENS | CRETE
LIMASSOL | SEOUL | DUBAI | BEIJING | SHANGHAI | ANTWERP | FRANKFURT | ROTTERDAM | COLOGNE | NICOSIA
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Accommodation

Το ξενοδοχείο “Life Gallery athens” στην Εκάλη, σας προσκαλεί να ανακαλύψετε
τον ορισμό της φιλοξενίας, μέσα από μια “συλλογή” μοναδικών εμπειριών. Στην
πιο όμορφη περιοχή της αθηναϊκής πρωτεύουσας, εντυπωσιάζει με την άψογη διαμονή και τις ξεχωριστές υπηρεσίες που προσφέρει...
_
The “Life Gallery athens”, located in Ekali, invites you to discover the hospitality
meaning, through a “collection” of unique experiences. In the most beautiful
region of the Athenian capital, it impresses with the exceptional stay and the very
special services that it offers.

LIFE GALLERY athens
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Accommodation

Γαστριμαργικές Απολαύσεις * Taste & Drink

Διαμονή * Stay

Τ

ο “Kool Life Bar Restaurant” του
ξενοδοχείου“Life Gallery athens” ,
δικαίως κατέχει μια θέση ανάμεσα στα
καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας και
έχει τιμηθεί με το βραβείο του “Χρυσού
Σκούφου”, για το άψογο service και τις
προσεγμένες γεύσεις από την ελληνική
και μεσογειακή κουζίνα. Σ’ ένα κομψό
περιβάλλον, με πανέμορφες διακοσμητικές λεπτομέρειες, απολαμβάνετε πιάτα
φτιαγμένα με τα πιο φρέσκα υλικά. Για
εκείνους που θέλουν να απολαύσουν
ένα ελαφρύ snack ή finger food επιλογές, το “Kool Life Bar” σερβίρει τα
πιο πρωτότυπα cocktails και σας φέρνει
ένα βήμα πιο κοντά στους ρυθμούς της
πόλης. Από το lounge και το pool bar,
μέχρι το “Kool Life Bar Restaurant”, το
ξενοδοχείο “Life Gallery athens”, σας
συστήνει ένα νέο σκηνικό γαστριμαργικής απόλαυσης και διασκέδασης...

Δ

G

iving you the possibility to choose between the Deluxe rooms, the Art Studios and the Junior
Suite, the «Life Gallery athens» is one of the best hotels in Ekali. Whatever your choice is, the
modern comforts combined with the luxurious amenities of this boutique hotel, will ensure you
a stay in style and perspective. The minimal design of the rooms, especially the furniture and the
thoughtful decorative details, will introduce you to the most refined atmosphere, filled with the
positive «vibrations» of the city. In an environment that combines art with modern architecture,
you can live the urban hospitality and compose your own unique collection of experiences and
images.

Μοναδικές Εμπειρίες * Unique Experiences

ίνοντάς σας τη δυνατότητα να
επιλέξετε ανάμεσα στα Deluxe
δωμάτια, τα Art Studios και τη Junior
σουίτα, το “Life Gallery athens” είναι
ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της
Εκάλης. Όποια κι αν είναι η επιλογή
σας, οι σύγχρονες ανέσεις σε συνδυασμό με τις υπερπολυτελείς παροχές
αυτού του boutique ξενοδοχείου,
σας εξασφαλίζουν μια διαμονή με
στυλ και άποψη. Το minimal design
των δωματίων, τα ιδιαίτερα έπιπλα
και οι προσεγμένες διακοσμητικές
λεπτομέρειες, θα σας μυήσουν στην
πιο εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα,
γεμάτη από τις θετικές “δονήσεις”
της πόλης. Σ’ ένα περιβάλλον που
συνδυάζει την τέχνη με τη μοντέρνα
αρχιτεκτονική, βιώστε την αστική
φιλοξενία και συνθέστε τη δική σας
μοναδική συλλογή εμπειριών και
εικόνων.
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Τ

ο “Life Gallery athens” σας αποκαλύπτει έναν νέο τρόπο ζωής, μέσα
στους κομψούς και εκλεπτυσμένους
χώρους του. Οργανώστε επαγγελματικά
meetings, συνέδρια, και τα πιο ξεχωριστά
social events στις αίθουσες συνεδρίων και
εκδηλώσεων. Το “Life Gallery athens”
διαθέτει τρεις συνεδριακές αίθουσες,
πλήρως εξοπλισμένες με τον απαραίτητο
οπτικοακουστικό εξοπλισμό και όλες
τις μοντέρνες ανέσεις ώστε να μετατρέψει κάθε επαγγελματική συνάντηση σε
επιτυχημένη εκδήλωση. Ξυπνήστε τις
αισθήσεις σας μέσα στο αναζωογονητικό
περιβάλλον του spa “Ananea Wellness
by Orlof Experts” και βουτήξτε μέσα στην
εντυπωσιακή πισίνα με τον γυάλινο τοίχο.
Για τους λάτρεις του shopping, το “Life
Gallery athens” χαρίζει εκπτωτικά προνόμια στους φιλοξενούμενούς του, μέσα
από μια ενημερωμένη λίστα επιλεγμένων
καταστημάτων. Βιώστε νέες μοναδικές
εμπειρίες γεμάτες ζωντάνια, στα προάστια
της Αθήνας.

A

warded with the toques d’ or, the
Kool Life Restaurant in Ekali of Life
Gallery athens has rightfully earned
its place amidst the best Athens
Restaurants due to its exceptional
service and delectable choices of fine
Greek and Mediterranean delicacies. In
an elegant environment with exquisite
decoration details, diners are welcome
to enjoy the most mouth-watering
homemade dishes prepared with fresh
quality ingredients. Those wishing
to skip their meal and enjoy a great
selection of light snacks, intriguing
finger food choices along with some
of the most flavorsome cocktails in
town, can visit the Kool Life bar, swing
to the music and step into the vibrant
rhythm of Athens. From the lounge
bar to the pool bar and all the way to
the exceptional Kool Life Restaurant
& Bar, Life Gallery athens introduces
a new scene of upscale dining and
entertainment in Athens.

IN

one of the most sophisticated
suburbs of athens guests are
welcome to experience the new way
of living in the most elegant and stylish
environs. Organize a series of upscale
business meetings in athens, conferences
and social events at the hotel’s state of the
art conference room and cozy venues. Life
Gallery Αthens features three conference
rooms with state of the art audio visual
equipment, high-end facilities and modern
amenities that are sure to convert all
business meetings and conference sessions
into successful and memorable meeting
events. Awake your senses in the soothing
ambiance of the spa, dive in the tranquil
waters of the glass bottom swimming pool
. In collaboration with several businesses
in the region, Life Gallery athens gives its
privileged guests the opportunity to do
their shopping from a list of selected stores
and to enjoy special discounts depending
on the brand or business. Experience the
new way of living in the vibrant outskirts
of Athens!
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Social & Business Events
at Life Gallery athens

Best Athens Business Hotel
Στα βόρεια προάστια της Αθήνας, στην πολυτελή περιοχή της Εκάλης, το ξενοδοχείο Life Gallery athens είναι ένα boutique ξενοδοχείο που προσελκύει έναν
σημαντικό αριθμό επαγγελματιών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν τη
δουλειά με τη διασκέδαση. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική, ο minimal σχεδιασμός,
οι γυάλινες επιφάνειες και οι καλλιτεχνικές λεπτομέρειες στη διακόσμηση,
δημιουργούν μια αίσθηση εκλεπτυσμού και φινέτσας, ανεβάζοντας τον πήχη
της φιλοξενίας και της πρωτοφανούς πολυτέλειας. Το ξενοδοχείο διαθέτει 3
συνεδριακούς χώρους, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εγκαταστάσεις
υψηλού επιπέδου και μοντέρνες ανέσεις που σίγουρα οδηγούν στην επιτυχία κάθε επαγγελματικής συνάντησης ή συνεδρίου. Αποτελώντας ένα από τα
καλύτερα ξενοδοχεία στον τομέα αυτό, το Life Gallery athens εξασφαλίζει την
ομαλή και αποτελεσματική έκβαση κάθε επαγγελματικού γεγονότος.
Οι επισκέπτες που επιθυμούν να οργανώσουν ένα επιτυχημένο επαγγελματικό
συνέδριο στην Αθήνα, είναι ευπρόσδεκτοι να μείνουν σε ένα από τα άνετα
studios του ξενοδοχείου, να προσφέρουν στους συνδαιτημόνες τους γευστικές
απολαύσεις στο εστιατόριο, να χρησιμοποιήσουν τις μοναδικές ανέσεις του
ξενοδοχείου και να βυθιστούν στην ηρεμία του spa, μετατρέποντας το επαγγελματικό τους ταξίδι σε ταξίδι αναψυχής, σε ένα από τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία
της Αθήνας. Έτσι, είτε επιθυμείτε να οργανώσετε ένα επαγγελματικό συνέδριο
είτε μια σειρά επαγγελματικών συναντήσεων, το Life Gallery athens είναι η
ιδανικότερη επιλογή.

Located in the northern suburbs of Athens, in the upscale Ekali area, Life Gallery athens is a boutique design hotel that attracts a large
number of professional guests who wish to combine business with pleasure. The modern architecture, minimalist design, reflective surfaces
and artful décor inspire a sense of refinement and sophistication, raising the standards of hospitality and unprecedented luxury. Life Gallery
athens features three conference rooms with state-of-the-art audio-visual equipment, high-end facilities and modern amenities that
guarantee the success of any business meeting, event or conference. As one of the best business-oriented hotels in Athens, the Life Gallery
athens ensures that every business event is concluded smoothly and efficiently.
Professionals who wish to plan a successful business conference in Athens are welcome to arrange their stay at one of the hotel’s spacious
studios, treat their guests to the most gourmet options at the hotel’s fine dining restaurant, make use of the hotel’s exceptional business
facilities and amenities, immerse themselves in the tranquillity of the spa, and turn their business trip into a memorable leisure trip in one
of the most luxurious business hotels in Athens. So, if you are planning a professional conference, business event, or a series of business
meetings in Athens, the Life Gallery athens is the perfect choice of venue.
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Social Events
Η εκπληκτική τοποθεσία του στην περιοχή της Εκάλης στην Αθήνα, ο
εντυπωσιακός σχεδιασμός, οι γυάλινες επιφάνειες, η art deco διακόσμηση, η άψογη εξυπηρέτηση και η πολυτελής ατμόσφαιρα, καθιστούν
το Life Gallery athens ως τον ιδανικό χώρο για τη διοργάνωση δεξιώσεων,
επίσημων κοινωνικών εκδηλώσεων αλλά και ανεπίσημων εορτασμών.
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν την κάθε εκδήλωση
σε αξέχαστη εμπειρία.

Thanks to its exquisite location in the sophisticated Ekali
area in Athens, its spectacular design, reflective surfaces,
art deco elements, exceptional service and upscale
atmosphere, the Life Gallery athens is the perfect choice
of venue for hosting large receptions, formal social
events, and even informal or intimate celebrations. The
hotel provides its guests the opportunity to turn any
event into an unforgettable experience.
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bluegr Corporate Social Responsibility
O όμιλος bluegr Hotels & Resorts, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας του και της επιθυμίας του για
την ενθάρρυνση δράσεων με κοινωνικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο, προωθεί ενεργά το κομμάτι της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την
ευαισθητοποίησή του.

The bluegr Hotels & Resorts Group, guided by its
environmental philosophy and its desire to encourage
actions with a social and cultural foundation, actively
pursues its Corporate Social Responsibility program,
proving its awareness and connectedness in action.

hope and rekindle the smile of as many children
as possible, by making their wishes come true.

\

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ”

01

_
Ομάδα Αιμοδοσίας
Η ομάδα των ξενοδοχείων bluegr Hotels &
Resorts, ίδρυσε τον Δεκέμβριο του 2015
την Τράπεζα αίματος των εργαζομένων της,
με την επωνυμία “Σύλλογος αιμοδοτών
TEIM BLUEGR”, με έδρα λειτουργίας της
το Γενικό Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου
Κρήτης και στην Αθήνα σε συνεργασία με το
“Νοσοκομείο Αμαλίας Φλέμινγκ”, με σκοπό
τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης
αίματος, για την αντιμετώπιση αναγκών του
προσωπικού της TEIM BLUEGR καθώς και
των οικογενειών τους, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

TEAM BLUEGR Blood Donors
In December of 2015, the bluegr Hotels
& Resorts Group established an employee
blood bank, under the name “TEAM BLUEGR
Blood Donors Association”. The blood bank
is headquartered in the General Hospital of
Agios Nikolaos, Crete and has partnered
with the “Amalia Fleming” Hospital in
Athens, towards the goal of establishing
a continuously available blood supply, to
be used for the needs of TEIM BLUEGR
personnel and their families, in a spirit of
solidarity and charitable giving.

02

03

Τον Αύγουστο του 2015, με πρωτοβουλία
του “Χαμόγελου του Παιδιού”, πραγματοποιήθηκε δράση εθελοντικής αιμοδοσίας
στον χώρο του λιμανιού του Αγίου Νικολάου,
με τη στήριξη του προσωπικού των τριών
ξενοδοχείων του ομίλου bluegr Hotels &
Resorts, συμβάλλοντας στην επιτυχία της
αιμοδοτικής εξόρμησης.

Όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου bluegr Hotels
& Resorts, στήριξαν έμπρακτα την ενέργεια
“Μαζεύω καπάκια – Μοιράζω χαμόγελα”,
συλλέγοντας ανακυκλώσιμα καπάκια για
την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων υπέρ
του “Συλλόγου Παραπληγικών & Κινητικά
Αναπήρων Ν.Πέλλας”.

_
Μέρα αιμοδοσίας σε συνεργασία
με “το χαμογελο του παιδιου”

BLOOD DRIVE IN ASSOCIATION
WITH “THE SMILE OF THE CHILD”
In August 2015, at the initiative of the
children’s charity “The Smile of the Child”,
a volunteer blood drive was held in the
facilities of the port of Agios Nikolaos, with
the assistance and support of the staff from
the three hotels of the bluegr Hotels &
Resorts Group, who greatly contributed to
the success of the blood drive.

_
Στήριξη του “συλλόγου
Παραπληγικών & κινητικά αναπήρων Ν. Πέλλας”

SUPPORT FOR THE “ASSOCIATION
OF PARAPLEGICS & THE MOTORDISABLED OF THE PREFECTURE OF
PELLA”
All the hotels of the bluegr Hotels & Resorts
Group actively supported the “I collect
bottle caps – I collect smiles” campaign,
by collecting recyclable bottle caps to help
purchase wheelchairs for the “Association
of paraplegics & the motor-disabled of the
Prefecture of Pella”.

04

_
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ “MAKE A WISH”
ΕΛΛΑΔΟΣ
O όμιλος bluegr Hotels & Resorts στηρίζει
το “Make a wish Greece”, στην προσπάθειά
του να χαρίζει την ελπίδα και το χαμόγελο
σε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται, μέσα από
την πραγματοποίηση των ευχών τους.

IN SUPPORT OF “MAKE A WISH”
HELLAS
The bluegr Hotels & Resorts Group supports
“Make A Wish” Hellas, in its effort to offer
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Το ξενοδοχείο Life Gallery athens, ενίσχυσε την
προσπάθεια του φιλανθρωπικού σωματείου
“Παιδιά της Γης”, το οποίο διέθεσε τρόφιμα και
γάλατα σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Έτσι,
παραχώρησε την κουζίνα και το προσωπικό του
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών.
Σε όλο αυτό το εγχείρημα μέγας χορηγός ήταν
η Οργάνωση “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” και η κα Ξένια
Παπασταύρου της οποίας το έργο παρουσιάζεται στο LoveGreece.com, μια πρωτοβουλία για
την ενίσχυση και την προώθηση της εικόνας της
χώρας στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας ταλαντούχους και επιτυχημένους Έλληνες.

GIVING BACK TO SOCIETY IN
ASSOCIATION WITH THE “CHILDREN
OF THE EARTH” UNION
The Life Gallery athens contributed to the
efforts of the “Children of the Earth” charitable
union, which donated food and milk to families
with underage children. The hotel made its
kitchen staff and facilities available in order
to facilitate serving the families. The main
sponsor throughout this project was the
organization «MPOROYME (WE CAN)» and Ms.
Xenia Papastavrou, whose work is presented in
LoveGreece.com, an initiative to reinforce and
promote the country’s image abroad, presenting
talented and successful Greeks.
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ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ
Το Ίδρυμα Γ&Α Μαμιδάκη, δώρησε ένα χρηματικό ποσό μέσω του Δήμου Αγίου Νικολάου,
στον Γιώργο Κωστάκη, παραολυμπιονίκη και
πρωταθλητή Ευρώπης ΑΜΕΑ στο τριπλούν,
με σκοπό τη δυναμική συνέχεια των προπονήσεών του. Το 2016 ξεκίνησε δυναμικά με ένα
χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε διεθνής αθλητική

διοργάνωση στο Ντουμπάι και συνεχίζοντας
στον ίδιο ρυθμό βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική
κατάσταση έτοιμος για τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες στο Ρίο.

SUPPORTING ATHLETE GIORGOS
KOSTAKIS
The G. & A. Mamidakis Foundation made a
monetary donation through the Municipality
of Agios Nikolaos, to benefit Paralympic and
European PWD Champion in triple jump Giorgos
Kostakis, in order to support the continuation of
his training. In 2016 he started actively, at an
international sports event in Dubai, with a gold
medal in long jump and continued in the same
pace, being in perfect condition ready for the
Paralympic Games in Rio.
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_
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
Στα πλαίσια των εθελοντικών περιβαλλοντικών
δράσεων του ομίλου bluegr Hotels & Resorts,
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του προσωπικού των ξενοδοχείων, ο καθαρισμός του βυθού
της παραλίας του “Μinos Beach art hotel” σε
συνεργασία με δύτες, καθώς και εθελοντικός
καθαρισμός της παραλίας και του περιβάλλοντος χώρου, σε συνδυασμό με δενδροφύτευση.
Παράλληλα, στα πλαίσια της Παγκόσμιας μέρας
Περιβάλλοντος, όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου, διοργάνωσαν διάφορες δραστηριότητες σε
Αθήνα και Κρήτη, όπως παιδικές καλλιτεχνικές
δραστηριότητες στο “Candia Park village”, περιβαλλοντικές περιηγήσεις στο “Sensimar Minos
Palace hotel & suites” και δημιουργία οικολογικού μενού στο Κool Life bar restaurant του
ξενοδοχείου “Life Gallery athens”.

VOLUNTEER CLEANING OF THE SEA
BED AND TREE PLANTING

06
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ MINI BLUES
ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΟΥ CANDIA
PARK VILLAGE
Τα μέλη του Mini club, στα πλάισια ενίσχυσης της
επαφής των παιδιών με τη φύση, επισκέφθηκαν
τον κήπο οπωροκηπευτικών του Candia Park
village, συμμετέχοντας στην αποκομιδή των διάφορων λαχανικών.

As part of the volunteer environmental activities
undertaken by the bluegr Hotels & Resorts Group,
the hotels’ staff, in collaboration with professional
divers, assisted in the cleaning of the sea bed
of the Minos Beach art hotel waterfront; the
volunteer activity also included clearing the beach
and surrounding areas from trash and debris, and
planting trees. At the same time, in celebration of
World Environment Day, the Group’s hotels held
various events in Athens and Crete: children’s art
activities at Candia Park village, environmental
tours at Sensimar Minos Palace hotel & suites,
and a special eco-menu served at the Kool Life bar
restaurant of the Life Gallery athens.

VISIT OF THE MINI BLUES AT THE
KITCHEN GARDEN OF THE
CANDIA PARK VILLAGE
Under the aid of the children’s contact with
nature, the members of the Mini club, visited
the kitchen garden of the Candia Park village
and participated in the collection of various
vegetables.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τα ξενοδοχεία του ομίλου bluegr Hotels &
Resorts, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης,
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δημιούργησαν το πρόγραμμα επιβράβευσης των
εργαζομένων. Το καλοκαίρι του 2015, θεσμοθετήθηκε το βραβείο “Υπάλληλος του Μήνα/
Χρόνου” και πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης από τη διοίκηση, με σκοπό την αναγνώριση
της πολύχρονης αφοσίωσης του προσωπικού.

suites, το προσωπικό και οι πελάτες παρακολούθησαν ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο πρώτων
βοηθειών, με τη βοήθεια του Λιμενικού Σώματος
Αγίου Νικολάου, του ΕΚΑΒ και του Emergency
First Response.

FIRE SAFETY AND FIRST AID
SEMINARS

EMPLOYEE AWARDS PROGRAM
Within the framework of its Corporate Social
Responsibility and Sustainable Development
programs, the hotels of the bluegr Hotels &
Resorts Group have established an employee
awards program. The “Employee of the Month/
Year” award was established in the summer of
2015, and the Group’s management held an
awards ceremony, in order to recognize the
staff’s long-term loyalty.
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ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “WE DO LOCAL”
O όμιλος bluegr Hotels & Resorts, ένα από τα
ιδρυτικά μέλη της εταιρείας “Τοπική Παραγωγή
και Φιλοξενία Α.Ε” στηρίζει ενεργά το πρότυπο
πιστοποίησης “We do local”, ενισχύοντας επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν με τη σειρά τους την
παραγωγή, την οικονομία και το εργατικό δυναμικό του τόπου τους, καλύπτοντας την ανάγκη
για επιστροφή στις ρίζες και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

IN SUPPORT OF THE “WE DO LOCAL”
CERTIFICATION STANDARD
The bluegr Hotels & Resorts Group, one of the
founding members of “Local Production and
Hospitality SA”, actively promotes the “We
do local” certification standard, by supporting
businesses which, in turn, support the local
production, economy and workforce of their
region, thus meeting the need for a return to our
roots and a better quality of life.
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SUMMER FESTIVAL
ΣΤΟ CANDIA PARK
Τον Αύγουστο του 2015 διοργανώθηκε το 1ο
Summer Festival στο Candia Park village, ενισχύοντας έμπρακτα το “Χαμόγελο του Παιδιού”,
μέσα από τη συγκέντρωση χρημάτων.

Within the framework of our effort for continued
human resources training and further education,
the hotels of the bluegr Hotels & Resorts Group
in Crete, in association with the Fire Service,
held training seminars for all staff members on
fire safety issues and the use of fire-fighting
equipment, under the auspices of the Fire
Department of Agios Nikolaos. At the Sensimar
Minos Palace hotel & suites, the staff and guests
attended a very useful first aid seminar, with
the assistance of the Port Authority of Agios
Nikolaos, the National Emergency Response
Center (EKAB) and Emergency First Response.

SUMMER FESTIVAL AT CANDIA
PARK VILLAGE
In August 2015, the 1st Summer Festival
was held at Candia Park village, which actively
supported the children’s charity “The Smile of
the Child”, by collecting donations.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρωπίνου
δυναμικού, τα ξενοδοχεία του ομίλου bluegr
Hotels & Resorts στην Κρήτη, πραγματοποίησαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, εκπαιδευτικό σεμινάριο σε όλο το
προσωπικό, σε θέματα πυρασφάλειας και χρήσης μέσων πυρόσβεσης, υπό την αιγίδα του
Πυροσβεστικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.
Στο ξενοδοχείο Sensimar Minos Palace hotel &

bluegr
Corporate
Social
Responsibility

Yiannis Jewellery
R. Koundourou 41 - Agios Nikolaos - Crete – Greece, +30 2841082907, +30 6980404545
www.yiannis-jewellery.com, ag-nik@otenet.gr
Daily 8.00-24.00
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ TUI TOP QUALITY
& TRAVELIFE AWARD KAI
TRIPADVISOR
Ανάμεσα στα 34 ξενοδοχεία της Ελλάδας που
διακρίθηκαν από την ΤUI, με τον τίτλο ΤUI Top
Quality, ήταν και τo ξενοδοχεία Sensimar Minos
Palace hotel & suites του ομίλου bluegr, σημειώνοντας σκορ ικανοποίησης πελατών 8.7 σε
κλίμακα αξιολόγησης από 0 – 10. Παράλληλα,
το Sensimar Minos Palace hotel & suites, βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο από τον διεθνή
οργανισμό “Travelife”, για την αυστηρή τήρηση
όλων των κριτηρίων αειφορίας, για συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ενέργειες και αυστηρή
τήρηση διαδικασιών σχεδιασμού. To ΤripAdvisor
βράβευσε με την ξεχωριστή διάκριση “Hall of
Fame” το ξενοδοχείο Candia Park village ως το
4ο καλύτερο ξενοδοχείο στην περιοχή του Αγίου
Νικολάου, ενώ ακολούθησε στην 6η θέση το
Μinos Beach art hotel και στη 10η το Sensimar
Minos Palace hotel & suites, στα οποία απονεμήθηκε το Certificate of Excellence 2015. Tέλος, για
ακόμη μία χρονιά οι παραλίες των ξενοδοχείων
Μinos Beach art hotel, Sensimar Minos Palace
hotel & suites και Candia Park village, βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία.

TUI TOP QUALITY, TRAVELIFE AND
TRIPADVISOR AWARDS
The Sensimar Minos Palace hotel & suites, member
of the bluegr Group, was among the 34 hotels
in Greece that were awarded the TUI Top Quality
distinction by the international tour operator,
earning a customer satisfaction score of 8.7 out
of a maximum of 10. The Sensimar Minos Palace
hotel &suites was also awarded a gold medal by
the “Travelife” international organization, for
strict adherence to all of its sustainability criteria,
for its participation in environmental activities,
and for strictly observing planning procedures.
ΤripAdvisor awarded Candia Park village its “Hall
of Fame” distinction as the 4th best hotel in the
Agios Nikolaos area; Minos Beach art hotel was
in 6th place, while Sensimar Minos Palace hotel
& suites was in 10th place – both were awarded
Certificates of Excellence for 2015. Finally, for yet
another year, the beaches of Minos Beach art
hotel, Sensimar Minos Palace hotel & suites and
Candia Park village were all awarded Blue Flags.
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ΤΟ LOVEGREECE ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΤΟ
DELPHI ECONOMIC FORUM
Το lovegreece.com υπήρξε περήφανος υποστηρικτής του Delphi Economic Forum, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο των
Δελφών από τις 25 – 28 Φεβρουαρίου 2016,
προσφέροντας ως δώρα καλωσορίσματος σε
όλους τους ομιλητές και μέλη του οικονομικού
forum, προϊόντα των εταιρειών που προβάλλονται μέσα από το lovegreece.com, ενισχύοντας για
ακόμα μία φορά την ελληνική επιχειρηματικότητα.
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ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts, υποστηρίζει
καινοτόμες παραστάσεις στην Αθήνα και όχι μόνο,
όπως την αμφιλεγόμενη τραγωδία Rhesus του
Ευριπίδη, ενώ υπήρξε χορηγός στο πρώτο Jazz
Festival στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με στόχο να
γίνει θεσμός τα επόμενα χρόνια.

PROMOTING THE ARTS AND
CULTURE

LOVEGREECE WELCOMES THE
DELPHI ECONOMIC FORUM
Lovegreece.com proudly sponsored the Delphi
Economic Forum, which was held at the Delphi
Cultural Center on February 25-28, 2016,
by offering as welcoming gifts to all speakers
and forum participants products from the
Greek enterprises that are promoted through
lovegreece.com, using this opportunity to once
again strengthen Greek entrepreneurship.

The bluegr Hotels & Resorts Group supports
innovative art performances in Athens and
beyond, such as the controversial tragedy
“Rhesus” by Euripides; the Group also sponsored
the first Jazz festival in Agios Nikolaos, Crete,
which aims to become established as an annual
event.
Art Work by Linda Benglis
(USA)-permanent collection

bluegr
Corporate
Social
Responsibility
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The seen and the unseen
H Kρήτη είναι το νησί όπου οι μύθοι ζωντανεύουν, η παράδοση και η κουλτούρα πηγαίνουν χέρι – χέρι, η γη στολίζεται με φυσικές ομορφιές και τα θαύματα των περασμένων αιώνων, ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια σου...
Crete is the island where myths come alive, where tradition and culture go hand in hand, where the earth is
adorned with abundance of natural beauties, where the wonders of centuries begin to unfold before your eyes.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ο όρος Δίκτη αποτελεί τον κυριότερο ορεινό όγκο του νομού
Λασιθίου, στη σκιά του οποίου κρύβεται ένας ολόκληρος φυσικός θησαυρός. Ο νομός Λασιθίου αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο με
παγκοσμίως φημισμένα θέρετρα όπως ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα, η
Σητεία και η Ιεράπετρα. Ο Άγιος Νικόλαος, η πρωτεύουσα του νομού
Λασιθίου, κτισμένος στη δυτική πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλο,
διακρίνεται για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του. Επιβάλλεται μια
βόλτα στο εντυπωσιακό του λιμάνι, στη γραφική λίμνη Βουλισμένη
και μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο της Ζάκρου, το 4ο σε μέγεθος μινωικό ανάκτορο, και
κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά της εξωτικής παραλίας του Βάι,
χαλαρώνοντας κάτω από τους εντυπωσιακούς φοίνικες. Περιηγηθείτε
στην Κριτσά, ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης, κτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Κάστελλος σε υψόμετρο 365μ.
Η μονή Παναγίας Κεράς Καρδιώτισσας, είναι ένα μοναστήρι καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας, στην κατάφυτη κοιλάδα του οροπεδίου
του Λασιθίου. Επισκεφθείτε τη Λατώ, μια από τις σημαντικότερες δωρικές πόλεις – κράτη της Κρήτης, ενώ μέσω της Κριτσάς, βρεθείτε στο
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οροπέδιο Καθαρό, περπατήστε ανάμεσα στις ξερολιθιές, τις μηλιές και
τους πρίνους. Το Καρφί και η Γουρνιά, αποτελούν δύο ακόμα σημαντικούς μινωικούς οικισμούς που αξίζει να επισκεφθείτε. Το Δικταίο Άντρο,
ένα σπήλαιο πλούσιο σε σταλαγμίτες και σταλακτίτες, που διεκδικεί
τη γέννηση του Δία, βρίσκεται στο οροπέδιο Λασιθίου και περιμένει
να ανακαλύψετε την ξεχωριστή ομορφιά του. Στο δρόμο προς Άγιο
Νικόλαο, 34 χλμ ανατολικά του Ηρακλείου, θα ανακαλύψετε τα Μάλια,
μια ασυνήθιστη μικρή πόλη. Η Μονή Αρετίου και η αρχαία Δρήρος
θα σας εντυπωσιάσουν, το ίδιο και οι διάσημες παραλίες Αγία Φωτιά,
Μακρύς Γιαλός και Μόχλος. Περιπλανώμενοι στα μονοπάτια που περικλείονται από πέτρινα τείχη, θα ανακαλύψετε πολλά γραφικά χωριά
όπως η Φουρνή και το Καρύδι. Από τη γραφική παραλία της Πλάκας,
σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα, μπορείτε
να αναχωρήσετε για τη Σπιναλόγκα, το κάποτε ενετικό φρούριο και
λεπροκομείο. Φυσικά, μην παραλείψετε το κοσμοπολίτικο θέρετρο της
Ελούντας με τις μαγικές παραλίες, και να περάσετε με το ferry από το
Μακρύ Γιαλό στο παραδεισένιο Κουφονήσι.

M

ount Dikti is the main mountain mass in the Prefecture of Lasithi;
in the mountain’s shadow, a natural treasure trove awaits to
be discovered. The Prefecture of Lasithi is an earthly Garden of Eden,
with world-famous resorts such as Agios Nikolaos, Elounda, Siteia and
Ierapetra. Agios Nikolaos, the capital of the Prefecture, built on the
western coast of the Mirabello Bay, is renowned for its cosmopolitan
character. You should definitely take a walk in its impressive port, by
the picturesque Lake Voulismeni, and pay a visit to the Archaeological
Museum. Explore the archaeological site of Zakros, the fourth largest
Minoan palace, and swim in the azure waters of the exotic Vai beach
or relax under the spectacular palm trees. Wander around Kritsa, one
of the oldest villages in Crete, built on the foothills of Mount Kastellos
at an altitude of 365m. The convent of Panagia Kera Kardiotissa, in the
verdant valley of the Lasithi plateau, is an edifice of both artistic and
historical value. Visit Lato, one of the most noteworthy Dorian citystates in Crete, or, via Kritsa, find yourself on the Katharo plateau, and
walk among the stone walls, apple trees and holly bushes. Karfi and

Gournia are two other important Minoan settlements worth visiting.
Diktaio Andro, a cave rich in stalactite and stalagmite formations,
which claims to be the birthplace of Zeus, is on the Lasithi plateau and
awaits you to discover its hidden beauty. On the road to Agios Nikolaos,
34km east of Heraklion, you will come across Malia, an unusual little
town. The Aretiou Convent and ancient Driros will fascinate you, as
will the famous beaches of Agia Fotia, Makrys Gialos and Mohlos.
Wandering along the paths enclosed by ancient stone walls, you
will discover many charming villages, such as Fourni and Karydi.
From the picturesque beach of Plaka, a short distance from Agios
Nikolaos and Elounda, you can take the boat to the Spinalonga
island, with the old Venetian fort and leper colony. Naturally, you
should not neglect to visit the cosmopolitan resort of Elounda
with its magical beaches, and take the ferry from Makrys Gialos
to the enchanting Koufonisi.

PREFECTURE OF LASITHI

Τ

blueink 41

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

explore

T

ο λιμάνι του Ηρακλείου, αποτελεί το πρώτο δείγμα της συνολικής ομορφιάς του νομού. Ο Κουλές, το ενετικό φρούριο στην
είσοδο του λιμανιού, σύμβολο της πόλης του Ηρακλείου, ενδείκνυται
για περιπάτους, αφού το θαλασσινό αεράκι δροσίζει τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια. Η πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης, με το
Αρχαιολογικό Μουσείου, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα café, αποτελεί ιδανικό σημείο συνάντησης. Η οδός 25ης Αυγούστου , είναι
ένας πανέμορφος πεζόδρομος που φιλοξενεί νεοκλασικά κτίρια και
μεγάλα καταστήματα. Η ενετική Λότζια, το πιο κομψό ενετικό μνημείο
της Κρήτης, λίγο κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, καθώς
και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Μηνά, πολιούχου της πόλης του
Ηρακλείου, αποτελούν κάποια από τα μνημεία που δεν πρέπει να
παραλείψετε. Στην πλατεία Λιονταριών ή πλατεία Βενιζέλου, βρίσκεται η κρήνη Μοροζίνι, το περίφημο συντριβάνι με τα λιοντάρια, το πιο
γνωστό σημείο συνάντησης των κατοίκων της πόλης. Ο ναός του Αγίου
Τίτου είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στο κέντρο της πόλης,
στην οδό 25ης Αυγούστου, ενώ η ομώνυμη πλατεία διαθέτει αρκετές
λύσεις διασκέδασης. Φυσικά, οι αρχαιολογικοί χώροι της Κνωσού και
της Φαιστού, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, θα σας μαγέψουν
με τα μινωικά τους ανάκτορα και την πλούσια ιστορία τους. Ο τάφος
του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη, βρίσκεται στον
πύργο Μαρτινένγκο, στο νότιο τμήμα των ενετικών τειχών της πόλης,
με τη διάσημη φράση ”Δεν ελπίζω τίποτε. Δεν φοβάμαι τίποτε. Είμαι

ελεύθερος” χαραγμένη πάνω του. Ιδανικό για οικογενειακές εξορμήσεις
είναι το Ενυδρείο “Cretaquarium”, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει με
τα εκατοντάδες είδη ψαριών που διαθέτει. Η παραλία των Ματάλων και
η Χερσόνησος σας καλούν σε ένα γαλάζιο παράδεισο, ενώ η παραλία
Αγιοφάραγγο, 80 χλμ νότια του Ηρακλείου, στην οποία έχετε πρόσβαση
μόνο έπειτα από πεζοπορία στο φαράγγι, θα σας ανταμείψει με τα ήρεμα
και πεντακάθαρα νερά της. Τέλος, σε μια μικρή κοιλάδα που σχηματίζεται στην έξοδο του φαραγγιού της Τρυπητής, θα βρείτε την ομώνυμη
παραλία, όπου μπορείτε να βουτήξετε θαυμάζοντας το υπέροχο τοπίο.

PREFECTURE OF HERAKLION

walks, since the cool sea breeze is refreshing on warm summer nights.
Eleftherias Square, in the city centre, home to the Archaeological
Museum, public services and many coffee shops, is the ideal meeting
point. 25th of August street is a beautiful pedestrian walkway with
grand neoclassical buildings and large stores. The Venetian Loggia, the
most elegant Venetian monument in Crete, a little further from the
Basilica of Agios Markos, and the Cathedral of Agios Minas, the patron
saint of Heraklion, are only some of the monuments that you definitely
must see. In the Square of the Lions, or Venizelou Square, stands
the celebrated Morozini fountain with the lion sculptures, the most
famous meeting point for the city’s residents. The church of Agios
Titos is an important monument in the city centre, on 25th of August
Street, while the square by the same name offers many entertainment
options. Of course, at the archaeological sites of Knossos and Phaistos,
just a few kilometres outside Heraklion, you will be enchanted by the
Minoan palaces and their rich history. The grave of the great Greek
literary icon, Nikos Kazantzakis, is at Martinengo tower, on the
north section of the city’s Venetian fortifications, inscribed with his
famous quote “I hope for nothing, I fear nothing, I am free.” The
Cretaquarium, featuring hundreds of fish species, is ideal for family
excursions. Matala beach and the Hersonisos peninsula invite you into
a turquoise paradise, while the Agiofarago beach, 80km south of
Heraklion, which you can only reach by hiking through a canyon, will
reward you for your effort with its serene, crystal-clear waters. Finally,
in a small valley formed at the exit of the Trypiti canyon, lies the beach
of the same name, where you can swim and admire the spectacular
landscape.

T

he port of Heraklion is the first example of the beauty to be found
throughout the Prefecture. Koules, the Venetian fort guarding the
port entrance, a symbol of the city of Heraklion, is the ideal location for
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το Ρέθυμνο όλα φωνάζουν ιστορία,. Η παλιά πόλη, περιτριγυρισμένη από τη βενετσιάνικη Φορτέτζα (Fortezza) το εντυπωσιακό
φρουριακό συγκρότημα του 16ου αι., το βενετσιάνικο λιμάνι και ο
Φάρος, η κρήνη Ριμόντη, τα Τζαμιά, το οθωμανικό Λουτρό και τα γραφικά σοκάκια, θα σας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο. Επισκεφθείτε την
αρχαία πόλη Ελεύθερνα, οχυρωμένη στους βόρειους πρόποδες του
Ψηλορείτη και τη μονή Αρκαδίου, γνωστή για τη σημαντική συμβολή
της στην επανάσταση του 1866. Το σπήλαιο των Ζωνιανών θα σας εντυπωσιάσει με τον σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμό του, ενώ τα
περίφημα Ανώγεια, το ιστορικό χωριό του Ψηλορείτη, θα σας φέρουν
ένα βήμα πιο κοντά στην κρητική παράδοση.

Τ

ο Κουρταλιώτικο φαράγγι σας χαρίζει την άγρια ομορφιά του και
δυτικά των εκβολών του Κουρταλιώτη ποταμού, η Μονή Πρεβέλη,
το κάποτε καταφύγιο των κυνηγημένων και κέντρο ανεφοδιασμού των
επαναστατών κατά τη διάρκεια των απελευθερωτικών αγώνων, πρωταγωνιστεί μέσα σ’ ένα άγριο και πολύ ενδιαφέρον σκηνικό. Η λίμνη
Κουρνά, μια από τις δύο λίμνες που υπάρχουν στην Κρήτη, ενδείκνυται για κολύμπι ενώ το Φόδελε, η ιδιαίτερη πατρίδα του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου, απλώνεται στη μέση μιας εύφορης κοιλάδας. Εδώ,
βρίσκεται το σπίτι όπου μεγάλωσε ο μεγάλος ζωγράφος κι ένα μουσείο αφιερωμένο στα έργα του. Στα νότια του νομού Ρεθύμνης, το
φοινικόδασος του Πρέβελη, ένας επίγειος παράδεισος, σας καλεί
να τον ανακαλύψετε. Οι Αμμόλοφοι του Αγίου Παύλου, μια από τις
ομορφότερες παραλίες της Κρήτης, αποτελούν ένα τοπίο ιδιαίτερης
ομορφιάς. Τέλος, μην παραλείψετε τις παραλίες της Αγίας Γαλήνης και
της Τριόπετρας, καθώς και τα Σχοινάρια.

I

n Rethymno, history is evident in everything. The old town, surrounded
by the Venetian Fortezza, the imposing fortification complex from
the 16th century, the Venetian port with the Pharos, the Rimonti
fountain, the mosques, the Ottoman baths, and the picturesque alleys
will take you on a journey back in time. Visit the ancient town of
Eleftherna, fortified on the northern foothills of Mount Psiloreitis, and
the Arkadiou Monastery, known for its significant role in the Greek
revolution of 1866. The cave of Zoniana will impress you with its
stalactite and stalagmite formations, while the famous Anogeia, the
historic village of Psiloreitis, will carry you one step closer to Cretan
tradition. Kourtaliotiko Canyon is a picture of wild natural beauty;
west of the Kourtaliotis River estuary, Moni Preveli, once a sanctuary
for the hunted and a supply centre for insurgents during the struggles

PREFECTURE OF RETHYMNO
for freedom, presides over a wild and fascinating landscape. Lake
Kourna, one of only two lakes on Crete, is ideal for swimming. Fodele,
the home of Domenico Theotokopoulos (El Greco) lies in the middle of
a fertile valley; here you will find the house where the famous painter
grew up, and a museum dedicated to his work. To the south of the
Prefecture of Rethymno, the palm tree forest of Preveli, an earthly
Garden of Eden, awaits to be discovered. The Ammolofoi [sand dunes]
of Agios Pavlos, one of the most beautiful beaches on Crete, offers a
landscape of exceptional beauty. Finally, make sure to visit the beaches
of Agia Galini, Triopetra, and Schoinaria.

MOVE WITH COMFORT,
LUXURY AND SAFETY
The company Crete Transfer offers you luxurious transfer services, ensuring that you travel with safety and comfort.
Each transfer is for us a special mission. Our professional Mercedes Benz Class vehicles and professional drivers, take
you to and from the airport or the hotel, while assuring guided tours within the island.
You have just reached your destination...

CRETE TRANSFER
7 Gnoseos str, Agios Nikolaos, Crete. Τ. +30 6944226834 (S.Vasilakis)
info@crete-transfer.gr, www.crete-transfer.gr
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νομός Χανίων καλύπτει το δυτικό άκρο της Κρήτης και στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ορεινό, με κυριότερο ορεινό όγκο την
οροσειρά των Λευκών Ορέων. Τα Χανιά, η πρωτεύουσα του νομού,
μαγεύουν με την απαράμιλλη ομορφιά τους και τα μοναδικά τους αξιοθέατα. Οι βόλτες στο ενετικό λιμάνι με τον Φάρο, επιβάλλονται μέρα και
νύχτα, καθώς το ηλιοβασίλεμα δημιουργεί την πιο ατμοσφαιρική εικόνα.
Επισκεφθείτε το Ναυτικό Μουσείο, το Γιαλί Τζαμί, τη Μητρόπολη με την
γραφική πλατεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζεται στη Μονή
Αγίου Φραγκίσκου των Φραγκισκανών και το Λαογραφικό Μουσείο.
Περιηγηθείτε στη Δημοτική Αγορά και προμηθευτείτε προϊόντα της κρητικής γης, στη Σπλάντζια, την παλιά τουρκική συνοικία, που σήμερα
ονομάζεται «πλατεία 1821» . Κολυμπήστε στα Φαλάσσαρνα, μια από
τις μεγαλύτερες παραλίες του Νομού, 59 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων
και στο εξωτικό Ελαφονήσι με τη λευκή άμμο και τα καταγάλανα νερά.
Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, είναι ένα πραγματικό θαύμα της φύσης,
όπου μπορείτε να φτάσετε με ένα από τα καραβάκια που κάνουν
ημερήσιες κρουαζιέρες, συνδυάζοντας την παραλία με το νησάκι της

Γραμβούσας, αναχωρώντας από την Κίσσαμο, ή έπειτα από κατάβαση
ενός τετάρτου για τους πιο τολμηρούς. Φυσικά μην παραλείψετε να
διασχίσετε το Φαράγγι της Σαμαριάς, το μεγαλύτερο της Ελλάδας με
μήκος 18 χιλιόμετρα, του οποίου η κατάβαση διαρκεί από 4 έως 7
ώρες. Εκεί ζουν τα αγριοκάτσικα της Κρήτης τα Κρι - Κρι αλλά και
πολλά άλλα είδη ζώων, που δεν συναντώνται πουθενά αλλού, καθώς
και εκατοντάδες είδη πτηνών. Βγαίνοντας από το φαράγγι, δροσιστείτε
στα νερά της παραλίας της Αγίας Ρούμελης και αναζωογονηθείτε. Στη
βορειοανατολική πλευρά της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, 20 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, υπάρχει μια παραλία διαφορετική από
όλες τις άλλες, τα Σειτάν Λιμάνια, ενώ το παρθένο Κεδρόδασος, νότια
του Ελαφονησίου, θα σας μαγέψει με την άγρια ομορφιά του. Τέλος,
το Φραγκοκάστελλο, στην περιοχή των Σφακίων στη νότια ακτή της
δυτικής Κρήτης, είναι γνωστό για το ομώνυμο βενετσιάνικο κάστρο του
και τον μύθο των Δροσουλιτών, τα φαντάσματα που “εμφανίζονται” το
χάραμα κάθε Μάιο.

PREFECTURE OF CHANIA

true natural wonder; get there on one of the day cruises that depart
from Kissamos combined with a visit to the island of Gramvousa, or,
if you’re feeling brave, tackle the fifteen-minute descent on foot. Of
course, you should definitely plan to walk through the Samaria canyon
which, at 18km, is the longest in Greece; the hike takes between 4
and 7 hours. The canyon is home to the Cretan ibexes or Kri-kri, and
many other animal species not found anywhere else in the world, as
well as to countless species of birds. When you exit the canyon, chill
and refresh yourself with a dip in the sea at the Agia Roumeli beach.
On the north-eastern end of the Akrotiri peninsula, 20km from the city
of Chania, there is a beach different from all the rest: Seitan Limania.
The virgin Kedrodasos [cypress forest], south of Elafonisos, will enchant
you with its savage beauty. Finally, Fragokastelo, in the Sfakia area on
the southern coast of western Crete, is known for the Venetian fort of
the same name, and for the legend of the “Drosoulites”, the ghosts
that appear at daybreak every May.

T

he Prefecture of Chania covers the western end of Crete and it is
mostly mountainous terrain, with the Lefka Ori [White Mountains]
being the main mountain range. Chania, the capital of the Prefecture,
enchants visitors with its incomparable beauty and unique sights. A
stroll along the Venetian port with the Pharos is a must for morning
and evening, as the sunset creates the most spectacular ambience.
Visit the Maritime Museum, the Giali Tzami mosque, the Metropolis
on the picturesque square, the Archaeological Museum housed in
the Franciscan Monastery of Agios Frangiskos [Saint Francis], and the
Folklore Museum. Wander around the Municipal Market and buy pure
Cretan products in Splantzia, the old Turkish quarter now known as
“1821 Square”. Go swimming in Falassarna, one of the largest beaches
in the Prefecture, 59km due west from Chania; and in exotic Elafonisi,
with the sparkling white sand and azure waters. The Balos lagoon is a
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Μinos Beach art hotel
Το “Μinos Beach art hotel” είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της
Κρήτης, μόλις μια ανάσα από τη θάλασσα. Συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά
ενός πεντάστερου ξενοδοχείου, είναι ιδανικό για τις πιο όμορφες διακοπές οικογενειών, φίλων, αλλά και ζευγαριών.
_
The «Minos Beach art hotel» is a luxury hotel located in Agios Nikolaos, Crete,
just a breath away from the sea. Bringing together all features of a five star hotel,
it is the ideal choice for young families, friends and couples, to spend their most
pleasant holidays.
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Accommodation

Τ

ο “Μinos Beach art hotel” βρίσκεται σε μια
ειδυλλιακή τοποθεσία μπροστά στη θάλασσα, σε
πολύ μικρή απόσταση από τον Άγιο Νικόλαο και την
Ελούντα, εξασφαλίζοντάς σας μια εμπειρία διακοπών
πέρα από κάθε φαντασία. Από τα δωμάτια με θέα τη
θάλασσα, μέχρι τα παραθαλάσσια bungalows με την
ιδιωτική πισίνα και τις πολυτελείς βίλες, οι επιλογές
είναι αμέτρητες. Οι φιλοξενούμενοί του καλούνται να
απολαύσουν από τη βεράντα τους την πανοραμική
θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο, να βουτήξουν στην
ιδιωτική τους πισίνα, να περπατήσουν στους αρωματικούς κήπους και να “αγκαλιάσουν” τους τριγύρω
φυσικούς χώρους. Όλες οι ιδιωτικές βίλες του “Μinos
Beach art hotel” προδιαθέτουν μια αίσθηση ηρεμίας
και χαλάρωσης. Οι φιλοξενούμενοί του μπορούν να
“ενδώσουν” στην πολυτέλεια των εσωτερικών χώρων
της βίλας τους, χρησιμοποιώντας κάθε άνεση που τους
προσφέρεται και να αφεθούν σε μια μοναδική εμπειρία
διαμονής πλάι στη θάλασσα, στην πιο όμορφη παράκτια τοποθεσία της Ανατολικής Κρήτης.

Διαμονή * Stay

F

eaturing some of the finest in an idyllic waterfront location near the towns of Agios Nikolaos and Elounda, the Minos
Beach art hotel ensures a holiday experience beyond imagination. From sea view rooms to seafront bungalows in Crete
with a private pool and luxury villas, choices are endless. Guests are welcome to take in the panoramic views of the Mirabello
Gulf from their specious veranda or terrace, plunge in their private pool, take a walk right by the aromatic gardens and
embrace their natural environs and minimalist surroundings. Αll private villas of the Minos Beach luxury resort emanate a
sense of relaxation and calmness. Guests are invited to indulge in the stylish interior spaces of their luxury villa in Crete,
make use of the luxurious amenities provided and surrender to the luxury beachfront living in the most amazing waterfront
location of Eastern Crete.

Γαστριμαργικές Απολαύσεις * Taste & Drink

M
Τ

ο “Μinos Beach art hotel” διαθέτει ένα από τα
καλύτερα εστιατόρια της Κρήτης, επιτρέποντας
στους ταξιδιώτες να απολαύσουν υπέροχες γεύσεις της
κρητικής και μεσογειακής γαστρονομίας. Από το πεντανόστιμο πρωινό στο εστιατόριο “Bacchus”, τις φρέσκες
θαλασσινές γεύσεις μαγειρεμένες με αυθεντικό κρητικό
ελαιόλαδο στο κρητικό εστιατόριο «Τέρψης», ένα ρομαντικό δείπνο στο εστιατόριο δημιουργικής κουζίνας “La
Bouillabaisse”, μέχρι finger food και cocktails στο Pool
Bar “Ibiscus”, στο “Pure lounge bar” και στο Lobby
Bar “Dionyssos”, οι γευστικές επιλογές δεν τελειώνουν.
Αν προσθέσουμε σε όλα τα παραπάνω και την εκθαμβωτική παραθαλάσσια τοποθεσία κοντά στην πόλη
του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, με εκπληκτική
θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο, καθώς και το εξαίσιο
service, προετοιμαστείτε να ανακαλύψετε την ασύγκριτη
ποιότητα της κρητικής κουζίνας, μέσα από αυθεντικές
συνταγές της κρητικής και μεσογειακής γαστρονομίας.
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inos Beach art hotel features some of the best restaurants in Crete
allowing travelers to relish the most exquisite flavors from the Cretan and
Mediterranean gastronomy. From scrumptious breakfast delights at Bacchus
restaurant to fresh fish, sea food and exquisite choices from the local cuisine
made with pure Cretan olive oil at Terpsis Cretan Restaurant, a romantic dinner
at La Bouillabaisse Mediterranean creative cuisine restaurant and the most
delightful finger food choices and signature cocktails at the Ibiscus Pool bar,
Pure Lounge Bar by the beach and at the Lobby Bar Dionyssos, culinary choices
are endless. Add to that the dazzling waterfront location near the towns of
Elounda and Agios Nikolaos, the miraculous views to the Mirabello Gulf as well
as the exceptional service and be prepared to uncover the unparalleled qualities
of Cretan food through the most authentic recipes of the Cretan Cuisine and
the Mediterranean gastronomy.

Τ

ο πιστοποιημένο “Pelagos Dive Center” το οποίο βρίσκεται εντός του ξενοδοχείου, δίνει στους διαμένοντες
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μαθήματα καταδύσεων στα
ήρεμα νερά της θάλασσας, καθώς εξερευνούν τον βυθό, τα
αρχαία ερείπια, τα ναυάγια, τις βραχώδεις πλαγιές, τα σπήλαια, τα τείχη και τους υφάλους της περιοχής. Επιπλέον,
περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα από θαλάσσια sports, για
τους πιο περιπετειώδεις, όπως ιστιοπλοΐα, windsurfing,
water – skiing κ.α καθώς και εκδρομές με μικρά πλοιάρια γύρω από τον κόλπο, και ημερήσιες κρουαζιέρες στη
Σπιναλόγκα και τον Μόχλο. Το “Μinos Beach art hotel”,
αγκαλιάζοντας τη φύση, προσφέρει περιβαλλοντικές δραστηριότητες, όπως βόλτες με τα ποδήλατα του ξενοδοχείου,
μαθήματα Ελληνικής Μυθολογίας και διαγωνισμούς φωτογραφίας, δίνοντας την ευκαιρία να ανακαλύψει ο καθένας
τα κρυμμένα “διαμάντια” της κρητικής φύσης. Το “Ananea
Wellness by Aegeo Spas” σας καλεί να αναζωογονηθείτε
μέσα από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες spa, να ξεφύγετε
από τα συνηθισμένα, να ανακτήσετε την ψυχική σας ισορροπία και να ενδυναμώσετε ξανά το σώμα σας. To “Μinos
Beach art hotel” πιστό στις ανάγκες των επισκεπτών του,
επιτρέπει στους φανατικούς της γυμναστικής να παραμείνουν
σε φόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών τους, ακολουθώντας καθημερινή προπόνηση. Ξυπνήστε τις αισθήσεις
σας, κάνοντας μια βόλτα στην υπαίθρια γκαλερί γλυπτικής,
που έχει να επιδείξει περισσότερα από 40 έργα τέχνης, τα
οποία θα γοητεύσουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό λάτρη
της τέχνης, και απολαύστε τη μοναδική κρητική φιλοξενία.

Μοναδικές Εμπειρίες * Unique Experiences

T

he certified Pelagos Dive Center is located on the grounds
of the hotel giving guests the opportunity to participate
in the Discover Dive sessions and enjoy diving in the tranquil
waters of the sea as they explore the seabed, the ancient
remains, the wrecks, the rocky slopes, the caverns, the walls
and reefs found in the region. The diving center in Crete also
features a great range of water sports activities for the more
adventurous guests including dinghy sailing, windsurfing,
water-skiing, donut and banana rides as well as excursions
on small water boats, trips around the bay and day cruises
to Spinalonga and Mochlos. Embracing nature to its core the
Minos Beach art hotel offers a great variety of environmental
activities for guests to attend including bike rides with the blue
bikes, original greek mythology lessons and quality landscape
photography contests so as to discover on their own pace and
convenience the hidden gems that the Cretan nature has to
offer. Ananea Wellness by Aegeo Spas invites you to revive and
rejuvenate yourself with our Spa services. Escape the ordinary,
restore a soul balance and re - invigorate your body. In its aim
to cater to the needs of all guests, the Minos Beach art hotel
allows gym enthusiasts to remain fit during their holidays and
follow a daily work out in order to maintain their figure. Awake
your senses, with an outdoor sculpture gallery boasting over
40 pieces that will delight even the most critical art enthusiast
and experience the inner Cretan hospitality.
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Spa

bluegr Spa & Wellness
Indulge yourself!

Έ

χοντας κατακτήσει σημαντικά βραβεία
υψηλού κύρους στον τομέα της ευεξίας,
για την άριστη εξυπηρέτηση και τις καινοτόμες τεχνικές spa που εφαρμόζονται, όλα τα
πεντάστερα ξενοδοχεία του ομίλου bluegr,
προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα πολυτελών πακέτων spa, τα οποία περιλαμβάνουν
θεραπείες για το σώμα, περιποιήσεις για το
δέρμα και διατροφικά προγράμματα για την
ισορροπία σώματος και πνεύματος. Από τα
“Orloff Spa” στην Αθήνα, εντός του ξενοδοχείου “Life Gallery athens” στην Εκάλη,
μέχρι τα “Ananea Wellness Spas by Aegeo
Spas” στα ξενοδοχεία της Κρήτης, ανάμεσα
στις γραφικές πόλεις της Ελούντας και του
Αγίου Νικολάου, ο όμιλος bluegr κατάφερε
να αναγάγει την ευεξία σε νέο τρόπο ζωής.

“Sensimar Minos Palace
hotel & suites”

H

aving received some of the most
prestigious awards in the wellness
sector, for the exceptional service provided
and innovative spa techniques implemented,
all of bluegr’s 5-star spa hotels in Greece
offer an extensive range of luxurious spa
packages featuring body care therapies,
skin treatments and nutritional regimes to
balance body and mind. From the exclusive
Orloff Spa in Athens, located inside the Life
Gallery athens design boutique hotel in Ekali,
to the Ananea Wellness Spas by Aegeo Spas
in Crete between the picturesque towns
of Elounda and Agios Nikolaos, bluegr has
successfully elevated wellness into a new
way of life.

S
T

o “Sensimar Minos Palace hotel & suites” δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να
ελευθερώσουν σώμα και πνεύμα, να ξυπνήσουν τις αισθήσεις τους και να φροντίσουν το σώμα τους στο πολυτελές spa του ξενοδοχείου. Τους καλεί να βιώσουν την
επιτομή της χαλάρωσης μέσα από καταπραϋντικές θεραπείες και τεχνικές massage
που ανακουφίζουν από το stress, να χαλαρώσουν στο hamam και τη sauna, και να
καθαρίσουν το δέρμα τους με αποτοξινωτικές θεραπείες και περιποιήσεις προσώπου.

“Life Gallery athens”

“Minos Beach art hotel”

Σ

ε μια από τις πιο εντυπωσιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Κρήτης, το
“Minos Beach art hotel” προσκαλεί τους
επισκέπτες του να βυθιστούν στην “άβυσσο”
του spa και να αφήσουν τις αισθήσεις τους
να στροβιλιστούν στον αέρα, καθώς συνδέονται με τα στοιχεία της φύσης. Οι επισκέπτες,
καλούνται να αναζωογονήσουν σώμα και
πνεύμα, και να παραδοθούν στην καταπραϋντική αίσθηση της πολυτελούς περιποίησης.
Αποδράστε από τα καθιερωμένα, επανακτήστε την ψυχική σας ισορροπία και τονώστε
το σώμα σας. Βιώστε τα πλεονεκτήματα των
θεραπειών με την υπογραφή των “Aegeo
Spas”. Ανακαλύψτε την εσωτερική σας
γαλήνη και ισορροπία με τις καυτές πέτρες,
το deep tissue, classic ή sport massage, από
το εξειδικευμένο προσωπικό. Aπολαύστε τη
στιγμή, στην ιδιωτικότητα του Spa Gazebo
πάνω στη θάλασσα.
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N

S

et in one of the most enchanting
waterfront locations in Crete, Minos
Beach art hotel invites its guests to step into
the “abyss” of the spa and let their senses
swirl into the air as they connect with the
elements of nature. At our spa in Crete,
we invite visitors to rejuvenate their body
and mind and surrender to the soothing
sensation of luxurious pampering. Escape
the ordinary, restore your mental balance
and reinvigorate your body. Experience
the benefits of our Aegeo Spas signature
treatments. Discover inner peace and
balance with hot-stone, deep-tissue, classic
or sport massages by our skilled spa team.
Savor the moment in the privacy of the Spa
Gazebo on the waterfront.

ensimar Minos Palace hotel & suites offers
guests the opportunity to free their body
and mind, awaken their senses and pamper
their body at the hotel’s luxury spa. Guests
are welcome to experience the epitome of
relaxation with soothing treatments and
stress-relieving massage techniques, to fully
unwind in the Turkish bath and sauna, and
to purify their skin with detoxifying therapies
and facial treatments.

M

έσα σ’ ένα πολυτελές φυσικό περιβάλλον, οι επισκέπτες του “Life Gallery athens”, καλούνται να ανανεώσουν τις αισθήσεις τους σε έναν υδάτινο χώρο τελευταίας τεχνολογίας, να
“ενδώσουν” στο jacuzzi και τη sauna, να χαλαρώσουν στο hamam, να καταπραΰνουν σώμα
και πνεύμα υπό τη θελκτική μυρωδιά των κεριών, με τα χαλαρωτικά massages και τις αναζωογονητικές Valmont και Cinq Mondes θεραπείες. Αποβάλλετε όλη την ένταση στο δωμάτιο
διαλογισμού καθώς ατενίζετε τα ήρεμα νερά της πισίνας και τα πεύκα, βυθιστείτε στη γαλήνη και στη
θελκτική ατμόσφαιρα του spa. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια δροσερή βουτιά στην
εντυπωσιακή πισίνα με τον γυάλινο τοίχο, να βυθιστούν σε μια τυρκουάζ ηρεμία και να βουτήξουν
στο γαλάζιο, απολαμβάνοντας παράλληλα το εντυπωσιακό πράσινο τοπίο. Η κατάδυση σε μία πισίνα
με γυάλινο τοίχο, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, τόσο για εκείνους που κολυμπούν όσο και για
τους παρευρισκομένους, που χαλαρώνουν στο γαλήνιο περιβάλλον του spa.

estled in luxuriant natural surroundings,
guests of the Life Gallery athens spa
are invited to revitalize their senses in stateof-the-art water facilities, to indulge in the
Jacuzzi and sauna, relax in the Turkish bath,
and sooth their body and mind with the
alluring fragrance of candles, the relaxing
massages and rejuvenating Valmont and
Cinq Mondes treatments. Release all tension
with a meditation lesson while gazing at
the tranquil waters of the pool and the
verdant pine trees, sink into serenity and
enter the seductive ambiance of the spa.
Guests are welcome to enjoy a refreshing
swim in the hotel’s impressive glass-bottom
swimming pool, immerse themselves in
turquoise tranquility and dive into the blue
while appreciating the spectacular verdant
surroundings. Swimming in a glass-bottom
pool is a unique experience for both the
swimmers and the guests relaxing in the
serene spa facilities.
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AEGEO SPAS Management Consultants
provides expert guidance, development and
management services for spas associated
with hotels and resorts properties. The
company is recognized as an excellent
provider for building a strong spa identity,
successfully managing spa operations and
maximizing profits which lead to a long term
financial prosperity.

1 0de sign.gr

Beauty, fitness and well-being are the basic
elements brought to perfection through our
uncontested experience offered at the
exquisite waterfront locations of BLUEGR
group of hotels in Crete:

AEGEOSPAS Consulting Management Solutions

Andrea Papandreou 48, Ammoudara, 71 414, Heraklion, Crete, Greece

Tel: +30 2810 263700, E-mail: manager@aegeospas.gr

www.aegeospas.gr

Accommodation

Sensimar Minos Palace hotel & suites
Όταν ένα ξενοδοχείο πραγματοποιεί κάθε σας όνειρο και σας δίνει την ευκαιρία να
χαρίσετε στον εαυτό σας ποιοτικό χρόνο μέσα από την πλήρη χαλάρωση, τότε οι
διακοπές αποκτούν το πραγματικό τους νόημα. Το “Sensimar Minos Palace hotel &
suites” στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, είναι ο απόλυτος προορισμός...
_
When a hotel fulfills every dream of yours, giving you also a chance to pamper
yourself in full relaxation, then your holidays have found their true meaning. The
«Sensimar Minos Palace hotel & suites» in Agios Nikolaos, Crete, is the ultimate
destination ...
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Accommodation

Σ
Διαμονή * Stay

ε μια εκπληκτική παραθαλάσσια τοποθεσία κοντά στις γραφικές περιοχές
του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, το “Sensimar Minos Palace hotel
& suites” θεωρείται ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Μέσα σ’
ένα minimal περιβάλλον και μόλις 2,5 χλμ. από το κέντρο της πόλης, αυτό
το πολυβραβευμένο πολυτελές ξενοδοχείο, μοιάζει με “νησί μέσα στο νησί”,
καθώς καλεί τους επισκέπτες του να βιώσουν την απόλυτη χαλάρωση και
ηρεμία. Το “Sensimar Minos Palace hotel & suites ” είναι ένα πολυτελές
ξενοδοχείο που απευθύνεται αποκλειστικά σε ζευγάρια, προσφέροντας έναν
παράδεισο ιδιωτικότητας για τους απαιτητικούς επισκέπτες, που αναζητούν μια
ξεχωριστή εμπειρία διακοπών. Το ξενοδοχείο διαθέτει 148 πολυτελή δωμάτια,
με θέα στη θάλασσα, bungalows και σουίτες με ιδιωτική πισίνα και εκπληκτική
θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο. Διακοσμημένα με γήινα χρώματα, όλα τα
δωμάτια έχουν το δικό τους ξεχωριστό στυλ και διαθέτουν τις απαραίτητες
σύγχρονες ανέσεις, επιτρέποντας σε εκείνους που αναζητούν το καλύτερο
ξενοδοχείο στην Κρήτη, να βιώσουν την ικανοποίηση της πολυτέλειας και να
“αναπνεύσουν” τη γαλήνη που απλώνεται γύρω τους, καθώς χαλαρώνουν σε
μπαλκόνια που λούζονται από τον ήλιο.

Γαστριμαργικές Απολαύσεις
* Taste & Drink

Π

ερικυκλωμένο από το γαλάζιο της θάλασσας κι από
πανέμορφους κήπους, το “Sensimar Minos Palace
hotel & suites ” εγγυάται ένα απολαυστικό γαστρονομικό ταξίδι στα βάθη της Μεσογείου, φιλοξενώντας
μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια στην Κρήτη. Από το
εστιατόριο “Amalthea”, το οποίο έχει θέα στην παραλία
του Μιραμπέλο και διαθέτει εξαίσιες ελληνικές και διεθνείς γεύσεις, μέχρι την “Kulinarium Inblue Restaurant”
που προσφέρει ολόφρεσκα πιάτα στην πιο ειδυλλιακή
τοποθεσία, το ατμοσφαιρικό “Island bar” με τα εξωτικά
cocktails και τα γευστικά ποτά, την αναζωογονητική
ατμόσφαιρα του beach bar καθώς και το “Bacchus bar”
με τη ναυτική και ταυτόχρονα σύγχρονη διακόσμηση,
το “Sensimar Minos Palace hotel & suites” εγγυάται μια
ασυναγώνιστη γαστριμαργική εμπειρία. Κάθε πρωί, οι
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το πρωινό τους με
θέα τη θάλασσα, και στη συνέχεια γευστικές επιλογές
της ξεχωριστής τοπικής κουζίνας. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας, τα εστιατόρια και τα bars του ξενοδοχείου,
φέρνουν τα αρώματα της Μεσογείου στον ουρανίσκο
των εκλεκτών καλεσμένων.

Μοναδικές Εμπειρίες
* Unique Experiences

Α

N

uzzled in a spectacular seafront location near the picturesque towns of Agios Nikolaos and Elounda, the 5 star Sensimar
Minos Palace hotel & suites in Agios Nikolaos is rightfully regarded as one of the best hotels in Crete. Amidst the minimalist
surroundings and only 2, 5 km from the city center this multi-awarded luxury hotel in Crete Agios Nikolaοs resembles an island
within an island while welcoming guests to experience the ultimate relaxation and tranquility. Sensimar Minos Palace hotel &
suites is a favorable couples-only luxury hotel in Agios Nikolaos Crete offering a haven of privacy for discerning guests seeking
for an exclusive holiday experience. The hotel features 148 luxury sea view rooms, bungalows and suites with private pool
overlooking the miraculous Mirabello Bay. Decorated in earthly colors, all rooms are stylish and fully fitted with modern comforts
and deluxe amenities allowing guests in search for the best hotel in Crete to indulge in the pleasures of luxury and breathe in
the serenity of their surroundings while unwinding on their sun kissed balconies and terrace areas.
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ν επιθυμείτε να απολαύσετε έναν παραμυθένιο
μήνα του μέλιτος στην Κρήτη, να αφεθείτε σε έναν
παράδεισο ευεξίας στο πολυτελές spa του ξενοδοχείου
πλάι στη θάλασσα, να απογειώσετε την αδρεναλίνη σας
με γυμναστική, θαλάσσια σπορ και καταδύσεις ή να
βρεθείτε στην αγκαλιά της φύσης μέσα από περιβαλλοντικές δραστηριότητες, το “Sensimar Minos Palace hotel
& suites ” σας καλεί να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας
και να βιώσετε τις βαθιές σας επιθυμίες. Mπορείτε να
χαλαρώσετε πλάι στην πισίνα με θέα τη θάλασσα ή να
απολαύσετε την πισίνα jacuzzi με ένα ποτήρι σαμπάνια.
Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες ευεξίας, όπως περιποιήσεις massage και ομορφιάς, καθώς και θεραπείες με
σκοπό την πλήρη χαλάρωση. Δείτε τον ήλιο να λάμπει
σαν φωτιά στο απέραντο γαλάζιο, νιώστε τον άνεμο να
χαϊδεύει το δέρμα σας, μυρίστε τα ελκυστικά αρώματα
της γης, γευτείτε το δροσερό νερό και αφεθείτε στη μουσική των ήχων γύρω σας...

E

nveloped by the azure of the sea and the beautiful gardens, Sensimar Minos
Palace hotel & suites ensures a delightful culinary journey to the depths of
the Mediterranean at some of the best restaurants in Crete. From the Amalthea
restaurant in crete overlooking the Mirabello Bay with its scrumptious Greek food and
international dishes to the Kulinarium Inblu Restaurant offering alfresco lunch choices
on the most idyllic seafront location, the atmospheric Island bar with the exotic
cocktails and delicious drinks, the reviving ambiance of hotel’s beach bar in Crete
and the hotel’s main bar, Bacchus bar in Crete with its nautical yet contemporary
décor, Minos Palace guarantees an unrivalled culinary experience with some of the
most exceptional dinner and bar choices. Every morning, guests are welcome to
enjoy their breakfast in view of the sea and as the day unfolds relish mouth-watering
local food choices from the unequalled local cuisine. During all hours of the day, the
restaurants and bars of the hotel carry the aromas of the Mediterranean to the palates
of discerning guests.

W

hether wishing to enjoy a dream honeymoon in Crete, pamper their senses
in a haven of wellness by the sea at the hotel’s luxury spa , pump up their
adrenaline with gym sessions, exciting water sports adventures & diving in Crete or
embrace nature with a series of environmental activities, Minos Palace hotel & suites
invites guests to live their dreams and experience their desires. You can relax by the
outdoor swimming pool with sun terrace overlooking the bay and the sea or enjoy
Jacuzzi with a glass of champagne. You can also take advantage of the wellness
services on request, like massages treatments beauty treatments and different
therapy for a total relaxation and well-being. Watch the sun glowing like fire on the
eternal blue of the ocean, feel the wind caressing your skin, smell the earth’s enticing
fragrances, taste the refreshing water and surrender to the music of sounds filling the
space around you…
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Our Guests, Our Family

bluegr guests said about us...
Στα ξενοδοχεία του ομίλου bluegr Hotels & Resorts γνωρίζουμε καλά τι θα πει φιλοξενία.Η λίστα των επισκεπτών
μας περιλαμβάνει ανθρώπους που μας εμπιστεύονται
κάθε χρόνο γιατι νιώθουν εδώ σαν στο σπίτι τους. Αυτός
άλλωστε είναι και ο βασικός μας στόχος.

At the hotels of bluegr Hotels & Resorts Group, we
know the meaning of hospitality well. Οur customer
list includes guests who trust us every year because,
according to them, at our hotels they feel like home.
After all, this is exactly what we aim for.
Welcome!

Καλώς ήρθατε!

Πόσες φορές έχετε επισκεφτεί το Candia park village
και τι αγαπάτε σ’αυτό;
Meyer Thomas & Therese.
Ζευγάρι από την Ελβετία:
Αν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε στιγμές από τη ζωή μας,
σίγουρα θα επιλέγαμε τις διακοπές στο Candia park village.
Παλιότερα ταξιδεύαμε πολύ,
με στόχο να επισκεπτόμαστε
κάθε χρόνο και άλλο μέρος.
Πρώτη φορά ήρθαμε εδώ πριν
15 χρόνια κι έκτοτε ερχόμαστε
μέχρι και 2- 3 φορές τον χρόνο,
καθώς έγινε για εμάς δεύτερο
σπίτι. Κάθε φορά που χιονίζει
στην Ελβετία, στο μυαλό μας
έρχεται το Candia park village.
Η κράτηση των εισιτηρίων είναι
άμεση. Τι να πρωτοσκεφτούμε;
Την παραλία, τον ήλιο, τη θέα
στον κόλπο του Μιραμπέλο,
το φαγητό, την εξυπηρέτηση...
Εδώ κάναμε φίλους με τους
οποίους κρατάμε επαφή εδώ
και πολλά χρόνια. Είναι για εμάς
σαν δεύτερη οικογένεια.
How many times have you
visited Candia Park village,
and what do you enjoy
most about it?
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Meyer Thomas & Therese.
Couple from Switzerland: If we
could relive certain moments
from our life, we would
definitely pick our holidays at
Candia Park village. In the past,
we travelled a lot, aiming to
visit a new place every year. We
came here for the first time 15
years ago, and since then we
have visited even 2-3 times a
year – it has become our home
away from home! Every time it
snows in Switzerland, our mind
returns to Candia Park village.
We book our tickets right
away. What to think of first?
The beach, the sun, the view
to Mirabello Bay, the food, the
service… Here, we have made
friends that we stay in contact
with over the years. It is like a
second family for us.

Πώς θα περιγράφατε τις
οικογενειακές σας διακοπές
στο Candia park village;
Timothy Coleman & Sarah
Johnson. Οικογένεια από την
Αγγλία: Επισκεπτόμαστε για
δεύτερη φορά το ξενοδοχείο
Candia park village. Την πρώτη
φορά ήρθαμε μόνοι μας σαν
ζευγάρι, φέτος όμως αποφασίσαμε να έρθουμε με τη μικρή
Grace, καθώς οι εγκαταστάσεις
είναι ιδανικές για μια οικογένεια. Είναι πανέμορφα εδώ και
πραγματικά απολαμβάνουμε
τη διαμονή μας. Η πανέμορφη
παραλία ενδείκνυται για το
παιχνίδι των παιδιών, ενώ τα
ευρύχωρα δωμάτια είναι πολύ
άνετα για όλη την οικογένεια.
Παίζουμε τένις, κολυμπάμε,
κάνουμε ατέλειωτες βόλτες και
φυσικά απολαμβάνουμε το
εκπληκτικό φαγητό. Σε όλα τα
παραπάνω αν προσθέσουμε
την άριστη εξυπηρέτηση και την
ευγένεια του προσωπικού, τότε
καταλαβαίνετε ότι θα ερχόμαστε
για πολλά ακόμη χρόνια.
How would you describe
your family holiday in
Candia Park village?
Timothy Coleman & Sarah

Ποιά είναι για εσάς τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Sensimar Minos Palace και πώς
νιώθετε όταν βρίσκεστε εδώ;
Mr. Lees Gary & Mr. Campbell Peter: Ερχόμαστε στο
ξενοδοχείο εδώ και 12 χρόνια για τις καλοκαιρινές
μας διακοπές. Η μαγευτική θέα δικαιολογεί απόλυτα
αυτή την επιλογή, καθώς βρισκόμαστε μέσα σ’ ένα
μοναδικό σκηνικό. Για εμάς βέβαια, το σημαντικότερο
πλεονέκτημα του ξενοδοχείου είναι το έμψυχο δυναμικό του. Οι άνθρωποι μας κάνουν να νιώθουμε σαν
στο σπίτι μας. Όλο το προσωπικό, από τους κηπουρούς μέχρι τους ανθρώπους στην καθαριότητα και
την υποδοχή, είναι απλά άψογοι. Έχουμε γίνει πλέον
φίλοι έπειτα από 12 χρόνια. Υπέροχο φαγητό, πανέμορφη παραλία και πολλά άλλα στοιχεία, συνθέτουν
το ιδανικό μέρος για διακοπές. Η ταβέρνα είναι ένα
από τα αγαπημένα μας μέρη, με υπέροχη θέα και
εκπληκτικό φαγητό. Κάθε χρόνο οι ίδιοι άνθρωποι,
η ίδια εξυπηρέτηση, η ίδια απόλυτη καλοκαιρινή
εμπειρία. Ξέρουμε ότι πάντα θα επιστρέφουμε εδώ...

Johnson. Family from England:
We are visiting Candia Park
village for the second time. The
first time we came as a couple,
but this year we decided to
bring our little Grace along,
since the facilities are ideally
suited for families. It is beautiful
here and we are really enjoying
our stay. The gorgeous beach is
perfect for children to play,

and the spacious rooms provide
ample comfort for an entire
family. We play tennis, we
swim, we take endless walks,
and of course we enjoy the
amazing food. Add to all of the
above the impeccable service
and consideration provided by
the staff, and you can be sure
we will be coming back for
many years to come.

Which are, for you, the greatest advantages
of Sensimar Minos Palace, and how do you
feel when you are here?
Peter & Garry, Scotland: We have been coming to
this hotel for our holidays for 12 years now. The
enchanting view fully justifies our choice, since we
find ourselves in a unique setting. For us, though, the
hotel’s greatest advantage is its human resources.
The hotel’s staff makes us feel at home. Everyone,
from the people in reception to housekeeping and
the gardeners, are simply impeccable. After 12 years,
we have made friends with them. Fantastic food, a
beautiful beach, and many more benefits combine
to form the ideal holiday destination. The taverna
is one of our favourite places, with a magical view
and excellent food. Every year, the same wonderful
people, the same perfect service, the same excellent
summer experience. We know that we will always
come back here…

Γιατί θα προτείνατε σε
κάποιον να επισκεφτεί το
Minos Beach art hotel;
Diane Birmingham: Επισκέπτομαι
το Minos Beach art hotel για
πάνω από 14 χρόνια. Μου αρέσουν τα πάντα εδώ! Από την
τοποθεσία μέχρι το απίστευτα
εξυπηρετικό προσωπικό, το
ξενοδοχείο ξεπερνά κάθε προσδοκία. Αγαπώ το δωμάτιό μου,
να κάθομαι στο μπαλκόνι και να
ακούω τα κύματα. Οι κήποι είναι
υπέροχοι με λουλούδια παντού,
ενώ κάθε βράδυ απολαμβάνω
το γεύμα μου στο εστιατόριο
Αμβροσία, το οποίο διαθέτει
εξαιρετική κουζίνα όπως φυσικά
και όλα τα εστιατόρια του Minos
Beach art hotel. Θα πρότεινα
αναμφισβήτητα να έρθει κάποιος
εδώ για τις πιο χαλαρωτικές
και ήρεμες διακοπές. Το άψογο
προσωπικό του ξενοδοχείου,
καλύπτει κάθε ανάγκη των
επισκεπτών ενώ το γαλήνιο περιβάλλον σίγουρα εγγυάται τις πιο
όμορφες διακοπές.

Why would you recommend
to someone to stay at the
Minos Beach art hotel;
Diane, Birmingham: I have
been staying at the Minos
Beach art hotel for more than
14 years. I like everything
about it! From its location to
the incredibly accommodating
staff, the hotel exceeds every
expectation. I love my room,
sitting on my balcony and
listening to the sound of
the waves. The gardens are
lovely, filled with flowers;
every evening, I enjoy my
meal at Ambrosia restaurant,
which serves excellent cuisine
– as do all the restaurants
at Minos Beach art hotel. I
would certainly recommend
to someone to stay here, for
the most calm and relaxing
holiday. The hotel’s exceptional
staff covers the guests’ every
need, while the peaceful
environment guarantees the
best holidays.

Για πόσα χρόνια ακόμα θα μπορούσατε να επισκέπτεστε το Sensimar
Minos Palace; Τι σας φέρνει εδώ
κάθε χρόνο;
Mr. Adamson John: Έρχομαι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο από το 1997 χωρίς
διαλείμματα και θα συνεχίσω να έρχομαι για όσο ζω. Γιατί άλλωστε να μην
το κάνω; Είναι το καλύτερο ξενοδοχείο
που επισκέφτηκα ποτέ, και έχω επισκεφτεί πολλά στη ζωή μου... Το ευγενικό
και φιλόξενο προσωπικό χαίρεται όταν
σε ξαναβλέπει και είναι πρόθυμο να
κάνει τη διαμονή σου απλά τέλεια. Η
θέα είναι μοναδική από όλα τα δωμάτια,
ενώ προσωπικά ως Σκωτσέζος λατρεύω
το τοπίο των βουνών απέναντι. Είναι ό,τι
αγαπώ περισσότερο. Το φαγητό αποτελεί μια γαστριμαργική εμπειρία, και ό,τι
κι αν ζητήσεις θα το βρεις. Δεν είχα ποτέ
κανένα παράπονο και είμαι σίγουρος ότι οι
επόμενες χρονιές θα με βρουν και πάλι εδώ...

Γιατί επισκέπτεστε κάθε χρόνο το
Minos Beach art hotel;
Ηοward & Malvine Ανατολική
Αγγλία: Ταξιδεύουμε πολύ και
σε διάφορα μέρη, όμως εδώ και
31 χρόνια επιστρέφουμε ξανά και
ξανά στο Minos Beach art hotel.
Νιώθουμε πια σα να είμαστε μέλη
ενός exclusive club και όχι επισκέπτες. Η απάντηση στην ερώτηση
γιατί ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ,
είναι απλή και βρίσκεται γύρω σας.
Η μοναδική αυτή θέα δεν υπάρχει
πουθενά στον κόσμο! Το φαγητό
στο εστιατόριο Tέρψις είναι απλά
υπέροχο και ο τρόπος που σερβίρεται άψογος. Η παραλία είναι
πανέμορφη χωρίς συνωστισμό και
το προσωπικό του ξενοδοχείου
πάρα πολύ εξυπηρετικό. Μετα από
31 φορές τους νιώθουμε σαν οικογένεια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Why do you stay at Minos Beach
art hotel every year?
Howard & Malvine, East Anglia:
We travel a lot, to many different
places, but for the past 31 years
we keep coming back to Minos
Beach art hotel. At this point, we
don’t feel like ordinary guests,
but like members of an exclusive
club. The answer to why we keep
coming back every year is simple,
and lies all around us. This unique
view does not exist anywhere else
in the world! The food at Terpsis
restaurant is simply fantastic,
and the service is impeccable.
The beach is beautiful and not
crowded, and the hotel staff is very
accommodating. After 31 years, we
consider them as family. What else
could we ask for?

For how long could you continue
coming to Sensimar Minos Palace?
What brings you here every year?
John Adamson, Scotland: I have been
staying at this hotel since 1997 without
exception, and I intend to continue
coming here for as long as I live. Why
shouldn’t I? It is the best hotel I have
ever stayed at, and I have stayed in
many throughout my life. The courteous
and hospitable staff is always happy to
see you and willing to make your stay
here perfect. The view is exceptional
from every single room, and as a
Scotsman, I personally love the view of
the mountains. It is my favourite thing.
The food here is a gourmet experience,
and anything you ask for, you can have.
I have never had any reason to complain,
and I am certain that the coming years
will find me here again.

blueink 61

Accommodation

Candia Park village
Το “Candia Park village” στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, δίνει νέες διαστάσεις στις οικογενειακές
διακοπές, χαρίζοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε τις πιο όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα, μέσα από μοναδικές εμπειρίες που σίγουρα θα σας μείνουν αξέχαστες...
_
The «Candia Park village» in Agios Nikolaos, Crete, gives a new dimension of family vacations,
offering you the chance to enjoy the most beautiful moments with your loved ones, through unique
experiences that will surely become unforgettable ...
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Accommodation

Γαστριμαργικές Απολαύσεις * Taste & Drink

Θ
Διαμονή * Stay

υμίζοντας αυθεντικό κρητικό χωριό με τη γραφική γειτονιά του, το ρολόι
στο κέντρο της πλατείας και το παραδοσιακό καφενείο, το “Candia Park
village” είναι ένα οικογενειακό θέρετρο στην Κρήτη, το οποίο προσφέρει μια
ασύγκριτη εμπειρία διακοπών στους επισκέπτες του. Οικογένειες αλλά και
ζευγάρια είναι ευπρόσδεκτα σε μία όαση διασκέδασης και αναψυχής, απολαμβάνοντας μοναδικές ανέσεις και ξεχωριστές υπηρεσίες. Τα 222 ευρύχωρα
διαμερίσματα, διαθέτουν εγκαταστάσεις πέρα από κάθε προσδοκία, με εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και τους όμορφους κήπους.. Οι μεγάλης έκτασης
κήποι δένουν αρμονικά με το γραφικό σκηνικό του νησιού. Οι 3 πισίνες απλώνονται σε δύο επίπεδα, καλύπτουν μία έκταση 2.000 m2, περιλαμβάνοντας
δύο πισίνες με θαλασσινό και φρέσκο νερό, jacuzzi, καθώς και μία παιδική
πισίνα. Περάστε μία μέρα ξεκούρασης σε όποια από τις δύο πλήρως οργανωμένες παραλίες επιθυμείτε, και χαρείτε μια μεγάλη γκάμα θαλάσσιων σπορ. Το
“Candia Park village” απέχει 50 λεπτά από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, και
μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να θαυμάσετε τα αξιοθέατα και να βιώσετε την τοπική κουλτούρα. Όλα τα
όμορφα διακοσμημένα και ευρύχωρα διαμερίσματα, διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένες βεράντες, με εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και όμορφους κήπους.

Σ

’ ένα αυθεντικά γραφικό περιβάλλον, στα πρότυπα ενός κρητικού χωριού, οι επισκέπτες καλούνται να δοκιμάσουν απολαυστικά τοπικά προϊόντα,
θαλασσινές σπεσιαλιτέ, ελληνικά κρασιά αλλά και διεθνή πιάτα, σε κάποια από τα καλύτερα εστιατόρια στον Άγιο Νικόλαο, με θέα ττον κόλπο του
Μεραμβέλλου. Οι ενδιαφέρουσες γεύσεις, η άριστη εξυπηρέτηση, οι μοναδικές ανέσεις και η πανοραμική θέα στη θάλασσα, μετατρέπει το οικογενειακό
τραπέζι σε μία ευχάριστη εμπειρία, για να την μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στο εστιατόριο “Αγάπη” στην κεντρική πλατεία, δίπλα στην
πισίνα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τοπικά και διεθνή πιάτα που προτείνονται από τον chef. Επιπλέον, οργανώνονται θεματικές βραδιές, κρητικές
βραδιές με ζωντανή μουσική και χορό, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να μυηθούν στον κρητικό τρόπο ζωής. Η υπαίθρια ταβέρνα “Το Φιλί”
προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία κρητικών και θαλασσινών πιάτων, γεύματα à la carte ,snacks και sandwiches. To bar “Eros” είναι το ιδανικό μέρος για
συναντήσεις, με εκπληκτικά cocktails και ζωντανή μουσική. Το Pool Bar «Πλώρη» είναι μια όαση κάτω από τον ήλιο, όπου μπορείτε να απολαύσετε δροσιστικά cocktails, φρεσκοστυμένους χυμούς και ελαφριά snacks. Τέλος, στο παραδοσιακό “Καφενείο”, το οποίο αποτελεί μέρος της κρητικής κουλτούρας,
απολαμβάνετε ελληνικό καφέ, ρακή, ούζο και τοπικούς μεζέδες.

I

n a picturesque and authentic environment resembling a typical Cretan
village guests are welcome to relish some of the most mouth-watering
local products, sea food specialties, Greek wines and international cuisine
choices at some of the best Agios Nikolaos restaurants in Crete, overlooking
the Mirabello Bay. The intriguing flavors, the exceptional service, the unique
amenities and panoramic view to the sea make dining with the family an
enjoyable and satisfying experience to share with your beloved ones. Τhe main
restaurant “Agapi” located in the village square and the pool nearby offer
a rich choice of our Chef’s selection of local and international cuisine. To
add to the pleasure, the hotel’s main restaurant Agapi organizes a series of
thematic nights and Cretan evenings with live music and dancing luring guests
to the authentic Cretan way of living. The outdoor taverna “Fili” offers a lavish
choice of Cretan cuisine and seafood specialties, à la carte items and a variety
of snacks and sandwiches. “Eros” bar is the ideal place to socialize, offering
exquisite cocktails and live music. An oasis under the sun is our Pool Bar
«Plori» for thirst quenching cocktails, freshly squeezed juices and light snacks.
Greek “Kafenion” is part of our local culture, where you can enjoy authentic
Greek Coffee, Raki, Ouzo and a selection of local meze.

R

esembling an authentic Cretan village with its picturesque neighborhood, its central clock square and traditional Kafenion,
the luxury family resorts in Crete Candia Park village offers a truly incomparable holiday experience to all of its guests.
Families and couples alike are welcome to immerse in an oasis of fun and recreation, luxuriate with the unique amenities and
exceptional service provided. The 222 spacious apartments provide facilities that exceed your expectations and offer the most
commanding spectacular views of the sea and enchanting gardens. The extensive gardens blend in style with the picturesque
Cretan environs. Three swimming pools ideally set on 2 levels cover a total space of 2.000 m2 and include a sea and fresh water
swimming pool with Jacuzzi and a children’s swimming pool. Wind up a lazy day on any of two fully equipped beaches and enjoy
a wide range of water sports. Accessibility is just 50 minutes drive from Heraklion Airport, while Agios Nikolaos and Elounda are
a 10 minute drive offering you the opportunity to admire the sights and experience local culture. Al 222 beautifully designed
and spacious apartments offer furnished terraces, most commanding spectacular views of the sea and enchanting gardens.

Μοναδικές Εμπειρίες
* Unique Experiences

T

o “Candia Park village” διαθέτει μερικές από τις
καλύτερες οικογενειακές δραστηριότητες στην
Κρήτη, μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών φιλικών προς
τα παιδιά όπως babysitting, αγγίζοντας ένα νέο επίπεδο στη διασκέδαση. Μεγάλοι και παιδιά, μπορούν
να διασκεδάσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών, με
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σπορ και θαλάσσιες
“περιπέτειες”. Οικογένειες και ζευγάρια μπορούν να
κάνουν βόλτα στις γειτονιές του ξενοδοχείου, να απολαύσουν εκπληκτικά πιάτα και παιδικά γεύματα, να
περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί παίζοντας μπάσκετ,
βόλεϊ και τέννις, να κάνουν windsurfing, καταδύσεις και
ιστιοπλοΐα, σε ένα από τα καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία της Κρήτης.
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T

he Candia Park village features some of the best family activities in Crete, as
well as a great range of child friendly and babysitting services ensuring that
family holidays in Crete reach a new level of enjoyment. Both families and kids
can enjoy their holidays with a great range of recreational activities, sports and
water sports adventures. Families and couples alike are welcome to stroll through
the neighborhood, relish delightful dishes and kids’ meals, spend some quality
time together enjoy a game of basketball, tennis or volleyball and partake in the
most exciting windsurfing, scuba diving and sailing adventures at one of the best
family hotels in Crete.
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Family

bluegr
for our
little friends

Αξέχαστες
οικογενειακές
διακοπές

Family-friendly “Candia Park village”

Μ

O

όμιλος bluegr, διαθέτοντας τα καλύτερα οικογενειακά θέρετρα στην Κρήτη, εξασφαλίζει οικογενειακές
διακοπές πέρα από κάθε προσδοκία. Είτε μια οικογένεια
επιλέξει να μείνει στο baby - friendly “Candia Park village”
είτε στο child–friendly “Minos Beach art hotel”, τα οποία
προσφέρουν πανοραμική θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο
και βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Νικόλαο
και την Ελούντα, θα απολαύσει τις πιο όμορφες στιγμές.
Παιδιά και μεγάλοι, μπορούν να χαλαρώσουν σε μια
γραφική παραθαλάσσια όαση και να ζήσουν μοναδικές
οικογενειακές διακοπές.

Unforgettable
family holidays
F

eaturing the best family resorts in Crete, bluegr
promises family holidays that will exceed all
expectations! Whether you choose to stay at the familyfriendly Candia Park village or the baby-friendly Minos
Beach art hotel, both of which offer panoramic views of
the Mirabello Bay and are close to the towns of Agios
Nikolaos and Elounda, your family is guaranteed to have
the time of your lives! Adults and children alike are
welcome to relax on a picturesque beachfront oasis and
enjoy the most unique family holidays in Crete.
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Baby-friendly
“Minos Beach art hotel”

Ι

δανικό για οικογένειες, το “Minos
Beach art hotel” προσφέρει εγκαταστάσεις κατάλληλες για μωρά,
όπως παιδικές καρέκλες, βρεφικές
κούνιες και ειδικά διαμορφωμένα
παιδικά μενού, καθώς και υπηρεσίες
baby sitting, οι οποίες επιτρέπουν
στα ζευγάρια να χαλαρώσουν. Οι
επισκέπτες μπορούν να επιδοθούν
σε διασκεδαστικές στιγμές στην
παραλία, να παίξουν με τα παιδιά
τους στα καθαρά κρυστάλλινα νερά
και να απολαύσουν τον ήλιο, σε ένα
από τα καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία της Κρήτης. Από υπηρεσίες
spa μέχρι θαλάσσια σπορ, γευστικές
απολαύσεις και πολυτελή διαμονή,
το “Minos Beach art hotel” αποτελεί
το ιδανικό μέρος για αξέχαστες οικογενειακές διακοπές.

I

deally suited for young families,
Minos Beach art hotel offers
equipment and facilities suitable for
small children such as baby chairs,
baby cots and special children’s
menus, as well as baby sitting
services upon request allowing
couples to spend some quiet time
together. Guests can engage in
fun and enjoyable family activities
right on the waterfront, play with
their children in the crystal clear
waters of the sea, and bask in the
sun at one of the best family hotels
in Greece. From spa services to
water sports adventures, culinary
delights and some of the best
luxury accommodation options for
families, Minos Beach art hotel in
Crete is the perfect place for a truly
memorable family holiday.

ια παραθαλάσσια όαση διασκέδασης και αναψυχής, κοντά στη
γραφική Ελούντα, το “Candia Park
village” εγγυάται εκπληκτικές οικογενειακές διακοπές στον Άγιο Νικόλαο
της Κρήτης. Οικογένειες και φίλοι,
καλούνται να βιώσουν τον αυθεντικό
κρητικό τρόπο ζωής, καθώς διαμένουν σε ένα παραδοσιακό κρητικό
χωριό, σε ένα σκηνικό που θυμίζει
γειτονιά με το ρολόι στην πλατεία και
τους αρωματικού κήπους. Το ξενοδοχείο διαθέτει μια μεγάλη γκάμα
από παιδικές εγκαταστάσεις και οικογενειακές δραστηριότητες, οι οποίες
ψυχαγωγούν μικρούς και μεγάλους.

A

beachfront oasis of fun
and recreation, near the
picturesque town of Elounda,
Candia Park village promises the
most amazing family holidays in
Agios Nikolaos, Crete. Families and
friends are welcome to experience
the authentic Cretan way of life,
staying in a traditional Cretan village
in a setting reminiscent of an actual
neighborhood, complete with a
clock square and fragrant flower
gardens. The hotel features a great
range of facilities for children and
family activities that are guaranteed
to entertain both children and
adults.
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Family

Α

πό το “Mini Blues club” για παιδιά, ηλικίας 4 – 12, το οποίο περιλαμβάνει ένα παιδικό πρόγραμμα με θεματικές μέρες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, πρόβες και θεατρικά
κοστούμια, τέχνες, χειροτεχνίες, face – painting και παιχνίδια θησαυρού, μέχρι την ειδικά
διαμορφωμένη πισίνα για παιδιά και τα πάρτυ στην παραλία, το child – friendly Candia
Park village, θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Κρήτη. Πιστό στην οικολογική φιλοσοφία του, παρουσιάζει μια σειρά από περιβαλλοντικές δραστηριότητες για παιδιά και
μεγάλους. Από τα μπλε ποδήλατα που επιτρέπουν στους επισκέπτες να ανακαλύψουν
τα κρυμμένα “διαμάντια” της γύρω περιοχής, μέχρι τους διαγωνισμούς φωτογραφίας,
τους αυθεντικούς ελληνικούς αγώνες και τους παιδικούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς,
το “Candia Park village” σας επιτρέπει να εξερευνήσετε την κρητική φύση.

F

rom the Mini Blues Club for children ages 4-12, which features a special
children’s program of themed days, educational games, theatre rehearsals
and costumes, arts and crafts, face-painting and treasure hunts, to the hotel’s
specially designed children’s swimming pool and the parties on the beach, the
child-friendly “Candia Park village” is rightfully considered the best family hotel in
Crete. Always faithful to its eco-friendly philosophy, Candia Park village features
a great variety of environmental activities for both children and adults. From the
blue bikes allowing guests to discover the region’s secret gems, to landscape
photography contests, original Greek Games and art contests for children, Candia
Park village allows guests to explore the natural landscape of Crete.
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Welcome in “MELISSA” shops. For over 35 years the company “MELISSA” produces, promotes and shares with you
the authentic traditional products of the Cretan land. With trust to the quality characterizing our island, we offer
you extra virgin olive oil, olives, local golden honey, authentic raki, ouzo, herb collection from the Cretan countryside, spices, a rich variety of biological cosmetics and many souvenirs. In a friendly atmosphere, with the help of
specialized and experienced personnel, you will definitely find something for you and your beloved ones and take
with you a part of Crete. Thank you for your preference!
Добро пожаловать в магазины "MELISSA". Компания "МЕЛИССА" более 35 лет производит, продвигает и делится с Вами подлинными традиционными продуктами Критской земли. С уверенностью в качестве, которое
характеризует наш остров, мы предлагаем Вам оливковое масло экстра класса, маслины, местный золотистый мед, подлинную раки, узо, травы, собранные в сельской местности Крита, специи, большой выбор
органической косметики и множество сувениров. В дружеской атмосфере, с помощью квалифицированных и опытных сотрудников, Вы обязательно найдете что-то для себя и своих близких и увезете с собой частичку
Крита. Благодарим Вас за Ваше предпочтение!

Shop 1: 18, R. Koundourou Str. / Shop 2: 41, R. Koundourou Str. & 40, 28th Oktovriou Str.
Agios Nikolaos GR 72100 - Crete, Tel: +30.28410.24628, e-mail: melissa.traditionalproducts@gmail.com
Facebook: Melissa - Traditional - Products

28310.23101

The “Mini Blues Club”

bluegr experience

ΛΑΣΙΘΙ / LASITHI

Η ιστορία της Κρήτης είναι μακραίωνη και τα χνάρια της αναζητούνται στους αρχαίους μύθους και θρύλους,
αφού σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, γεννήθηκε στο
νησί. Εδώ, για πρώτη φορά ο πολυμήχανος Δαίδαλος , ο κατασκευαστής του περίφημου Λαβύρινθου, αψήφησε τον νόμο της βαρύτητας και πέταξε μακριά με τον γιο του Ίκαρο. Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Κρήτης
συνδέονται με τις βαθύτερες ρίζες της κι εσείς δεν έχετε παρά να ανακαλύψετε τις κρυφές ομορφιές της...

The history of Crete is centuries old and it can be traced in ancient myths and legends; according to Greek Mythology, Zeus, the
father of Olympian Gods and humans, was born on the island. It was here that, for the first time, the resourceful Daedalus, designer
of the famous Labyrinth, defied the laws of gravity and flew up into the sky with his son, Icarus. The ancient treasures of Crete are
interconnected with its deeper roots, and you only need to discover its hidden beauties…

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
AGIOS NIKOLAOS

Δ

ύσκολο να φανταστεί κανείς ότι 1,5
αιώνα πριν ο Άγιος Νικόλαος, μια από
τις πλουσιότερες και πιο ζωντανές πόλεις της
Κρήτης, πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου,
κατοικούνταν μόνο από 95 ανθρώπους.
Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, η οποία
πηγαίνει πολύ πίσω και σήμερα συνδυάζει
όλα όσα μπορεί να ζητήσει κάποιος από
τις διακοπές του. Ο Άγιος Νικόλαος κοιτά
τη θάλασσα από τρεις πλευρές: τη λίμνη
Βουλισμένη, το λιμάνι και την κοσμοπολίτικη παραλία Κιτροπλατεία. Περπατήστε
στη γραφική γέφυρα απ’ όπου διακρίνεται
το μικρό νησάκι Άγιοι Πάντες, καθίστε σε
ένα από τα αμέτρητα café και εστιατόρια γύρω
από τη λίμνη, περιπλανηθείτε στα μικρά
στενά και καταλήξτε στην πολυσύχναστη
μαρίνα, σημείο που αράζουν εντυπωσιακά yachts. Κολυμπήστε στις παραλίες της
περιοχής όπως ο Αλμυρός, το Αμμούδι,
η Χαβάνια και η Αμμουδάρα. Οι υπέροχες παραλίες εκτείνονται σε όλο τον νομό
γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, όπως και τα
γραφικά χωριά. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό
Μουσείο, με σημαντικά εκθέματα του
μινωικού παρελθόντος και της νεότερης
παράδοσης του νησιού.
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I

t is hard to imagine that just 150 years ago,
Agios Nikolaos, one of the wealthiest
and most vibrant cities in Crete, capital
of the Prefecture of Lasithi, had just 95
inhabitants. A city with a long history that
goes back several centuries and which today
combines everything a visitor could ask for.
Agios Nikolaos looks upon the sea on three
sides: the Voulismeni Lake, the port, and
the cosmopolitan beach of Kitroplateia.
Walk over the picturesque bridge from
which you can see the small isle of Agioi
Pantes, sit at one of the numerous coffee
shops and restaurants around the lake,
wander along the tiny alleys, and visit the
busy marina, where impressive yachts are
moored. Swim in surrounding beaches
such as Almyros, Ammoudi, Havania
and Ammoudara. The amazing beaches
and picturesque villages extend all across
the prefecture surrounding Agios Nikolaos.
Don’t neglect to visit the Archaeological
and Folklore Museums, with notable relics
from the island’s ancient Minoan past and
its more recent traditions.

ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ
χωριό Κριτσά είναι κτισμένο αμφιθεατρικά
ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΙΚΤΗ
Τοστους
πρόποδες του βουνού Κάστελλος
σε υψόμετρο περίπου 365 μέτρων και απλώνεται μέσα σε μια θάλασσα από ελαιόδεντρα.
Με τα στενά σοκάκια, τα χαμηλά σπίτια και τα
μικρά παραδοσιακά μαγαζιά, θυμίζει αρχετυπικό κρητικό οικισμό. Πριν φτάσει κανείς στην
Κριτσά, θα πρέπει να επισκεφθεί τη βυζαντινή
εκκλησία της Παναγιάς της Κυράς, η οποία
χρονολογείται από τον 13ο – 14ο αιώνα και
διαθέτει εντυπωσιακές αγιογραφίες που διατηρούνται μέχρι σήμερα. Μια μικρή παράκαμψη
στον δρόμο για Κριτσά, οδηγεί στην αρχαία
Λατώ, μια από τις πιο καλοδιατηρημένες
αρχαίες πόλεις της Κρήτης. Η πόλη, που πήρε
το όνομά της από τη θεά Λητώ, τη μητέρα του
Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, ήκμασε κατά την
ελληνιστική εποχή.
Το οροπέδιο Καθαρό, εκτείνεται μέσα σε ασημογκρί βράχους ανάμεσα σε πυκνούς θάμνους
σαν μικρά γλυπτά, δίνοντας την αίσθηση μιας γης
που πέτρωσε στο πέρασμα του χρόνου. Μέσα
στα βραχώδη υψώματα, τα ερείπια των παλαιών
πέτρινων σπιτιών αντιστέκονται εδώ και αιώνες
στη βροχή και τον άνεμο. Σε υψόμετρο 850μ.
συναντάμε το οροπέδιο του Λασιθίου, το οποίο
κατοικήθηκε πρώτη φορά πριν 7000 χρόνια και
χάρις στην προστατευμένη θέση του, αποτέλεσε
καταφύγιο κατά τη διάρκεια των εισβολών που
δέχτηκε το νησί από τους Δωριείς, τους Βενετούς
και τους Οθωμανούς. Οι μονές Βιδιανής και
Κρουσταλλένιας, στην ανατολική πλευρά του
οροπεδίου, αποτελούν υπέροχα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Το πιο διάσημο σπήλαιο
είναι το Δικταίο Άντρο ή Σπήλαιο του Ψυχρού,
που διεκδικεί τη γέννηση του Δία κατά τη μυθολογία. Εξερευνήθηκε πρώτη φορά στα 1900 από
τον Άγγλο αρχαιολόγο David Hogarth, ο οποίος
έφερε στο φως ειδώλια και αντικείμενα από χρυσό
και ελεφαντόδοντο. Η περίφημη “φωλιά του Δία”
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια, με
πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο.
Ο βασιλιάς Μίνωας της Κνωσού, επισκεπτόταν το
Δικταίο Άντρο κάθε εννιά χρόνια, προκειμένου να
λάβει χρησμούς από τον ίδιο τον Δία.
Η πεζοπορία στο όρος Δίκτη θα σας οδηγήσει
σε “σεληνιακά” τοπία που θα σας μαγέψουν
με την ιδιαίτερη ομορφιά τους. Ο μινωικός οικισμός Καρφί, 1.100 μέτρα πάνω από το Λασίθι,
κατοικήθηκε από το 1150 – 1100 π.Χ και έχει
μεγάλη αρχαιολογική σημασία, οπότε μην
παραλείψετε να τον επισκεφθείτε.

MAGICAL
TOURS IN THE SHADOW
OF MOUNT DIKTI

T

he village of Kritsa is built on the foothills of Mount Kastellos, at an
altitude of approximately 365 meters, spread through a sea of olive
trees. With its narrow alleys, low houses and tiny traditional shops, it is
reminiscent of an archetypical Cretan settlement. Before you reach Kritsa,
you should visit the Byzantine church of Panagia Kyra, which dates back
to the 13th-14th century and bears splendid, wonderfully preserved holy
icons. A small detour on the road to Kritsa leads to ancient Lato, one of
the best-preserved ancient cities in Crete. The city, named after the Goddess
Leto, mother of Apollo and Artemis, flourished during the Hellenistic Era.
he Katharo plateau extends through silver-gray rocks and thick bushes
like small sculptures, creating the impression of a land that turned to
stone with the passage of time. Through the rocky outcrops, the ruins of
old stone houses have resisted the elements for centuries. At an altitude of
805m, we come across the Lasithi plateau, which was first inhabited 7,000
years ago and, thanks to its naturally protected location, served as shelter
during the invasion of the island by the Dorians, Venetians, and Ottomans.
The monasteries of Vidiani and Kroustallenia, on the eastern end of the
plateau, both offer excellent examples of Byzantine architecture. The most
famous cave is the Diktaio Andro or Cave of Psychros which, according
to Greek Mythology, lays claim to being the birthplace of Zeus. It was first
explored in the 1900s by the British archaeologist David Hogarth, who
brought to light idols and objects made of gold and ivory. The famous “nest
of Zeus” is one of the most spectacular caves, with a wealth of stalactite
and stalagmite formations. King Minos of Knossos visited the Diktaio Andro
every nine years, in order to receive prophecies from Zeus himself.
Your hike on Mount Dikti will lead you across lunar landscapes that will
enchant you with their particular beauty. The Minoan settlement of Karfi,
which lies 1,100 meters above Lasithi, was inhabited between 1150 and
1100 BC and has great archaeological value, so don’t neglect to visit.

T
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explore
Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Η
ΑΙΓΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Υ

πάρχουν τόποι με “ήσυχη” ομορφιά, μακριά από τις
πολυσύχναστες παραλίες του νομού, που κρύβονται
διακριτικά και περιμένουν να τους ανακαλύψετε. Οι τόποι
αυτοί αφηγούνται ιστορίες πόνου, αφού το νησί αντιμετώπισε στο παρελθόν πολλούς διαφορετικούς κατακτητές.
Η παραθαλάσσια Ελούντα, μόλις 10χλμ από τον Άγιο
Νικόλαο, με θέα τον κόλπο του Μιραμπέλο, περιμένει
να ανακαλύψετε τις παραδεισένιες παραλίες της. Τα ερείπια
της αρχαίας πόλης Ολούς (Ολούς< Ολούντα<Ελούντα)
που έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τα μινωικά χρόνια, διακρίνονται ακόμα κάτω από τη θάλασσα όταν τα νερά είναι
ακύμαντα.
Η παραλία της Κολοκύθας στην περιοχή της Ελούντας
περίπου 16 χλμ από τον Άγιο Νικόλαο, είναι μία από τις
ομορφότερες παραλίες της ανατολικής Κρήτης. Για να να
φτάσετε εκεί, πρέπει να μπείτε στο χωριό της Ελούντας και
να κατευθυνθείτε προς τον περίφημο δρόμο με τις αλυκές.
Η χερσόνησος της Σπιναλόγκα συνδέεται με την κυρίως
ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού ισθμού και προεκτείνεται στην ομώνυμη μικρή νησίδα. Με μεγάλο ιστορικό
παρελθόν, δέχτηκε τη βενετική και οθωμανική κατοχή,
ενώ από το 1903 λειτουργούσε ως λεπροκομείο. Τελικά
το 1953 έκλεισε και μετατράπηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του νομού Λασιθίου. Μπορείτε να την
επισκεφθείτε παίρνοντας το καραβάκι ακριβώς απέναντι
από την Πλάκα, μια γραφική περιοχή με πολλά café και
ταβέρνες.
Εγκαταλείποντας την παραθαλάσσια Πλάκα, καθώς
εξερευνάτε τους λόφους και τα μικρά χωριουδάκια, θα
διακρίνετε τους ερειπωμένους ανεμόμυλους, που σαν
μεγάλοι πέτρινοι γίγαντες, φυλάσσουν το αρχαϊκό τοπίο.
Η αρχαία Δρήρος, δωρική πόλη του 8ου π. Χ αιώνα,
υπήρξε κάποτε ιερό του Δελφινίου Απόλλωνα, και
σήμερα κεντρίζει το ενδιαφέρον με το αρχαιολογικό της
ενδιαφέρον.
Περιπλανηθείτε στα μονοπάτια που διατρέχουν τους
λόφους και ανακαλύψτε αναρίθμητα μικρά κατάλευκα
χωριά, όπως η Φουρνή, οι Δωριές και το Καρύδι, που
μας μεταφέρουν πίσω στο παρελθόν με την παραδοσιακή γοητεία τους. Η ομορφιά της παράδοσης συνεχίζεται
καθώς αντικρίζετε τη Μονή Καρδαμούτσας, το ερειπωμένο χωριό Χονδροβολάκοι και το μοναστήρι του
Αγίου Ανδρέα, μέσα σ’ ένα μαγικό τοπίο από μαύρους
και ροζ βράχους. Η Μονή Αρετίου, η οποία χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και αντιστάθηκε σθεναρά στις
τουρκικές επιδρομές, αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο

μοναστικό σύμπλεγμα της ανατολική Κρήτης και προορισμό για πολλούς προσκυνητές και ταξιδιώτες που
αναζητούν την ηρεμία και την απομόνωση.
Ταξιδεύοντας κανείς κατά μήκος της ακτής, συναντά το
παραδοσιακό χωριό Μιλάτος, όχι μακριά από τα ερείπια της αρχαίας Μιλήτου, με την πλούσια μυθολογική
παράδοση. Το σπήλαιο Μιλάτου μαρτυρά το “σκοτεινό” παρελθόν της οθωμανικής κυριαρχίας, αφού φέρει
τη δική του τραγική ιστορία.
Στα σύνορα των νομών Λασιθίου και Ηρακλείου,
απλώνεται ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων, με το
πιο εντυπωσιακό μινωικό παλάτι, αμέσως μετά από εκείνα
της Κνωσού και της Φαιστού. Ανακαλύφθηκε το 1915
από τον Έλληνα αρχαιολόγο Ιωσήφ Χατζιδάκι και η
νεκρόπολή της είναι γνωστή ως Χρυσόλακος, εξαιτίας
των χρυσών αντικειμένων που βρέθηκαν στους τάφους
της. Οι ανασκαφές στα Μάλια, έφεραν στο φως κεραμικά
αντικείμενα και χρυσά κοσμήματα, όπως το περίφημο
μενταγιόν με τις δύο μέλισσες, ένα κομψοτέχνημα που
αποδεικνύει την τέχνη των Μινωιτών, που θα έχετε την
ευκαιρία να δείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του
Αγίου Νικολάου και του Ηρακλείου.
Παίρνοντας τον δρόμο για Άγιο Νικόλαο, περνώντας
από ένα βαθύ φαράγγι, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Σεληνάρη,
φτάνετε στη Νεάπολη, μια μικρή αγροτική πόλη στους
πρόποδες του όρους Μαύρο Δάσος, που διαθέτει ένα
μικρό μουσείο με ευρήματα ανασκαφών της αρχαίας
Δρήρου. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Νεάπολη,
ανακαλύψτε τον οικισμό Χουμεριάκο με τη διάσημη
Ρομάνα Πορτέλα, την είσοδο με τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, καθώς και την κρήνη κάτω από τον ναό του
Αγίου Γεωργίου.
Με κατεύθυνση προς το οροπέδιο του Λασιθίου, θα
συναντήσετε τη Μονή Κρεμαστών, που χτισμένη στη
μύτη ενός βράχου, θυμίζει μικρό φρούριο.

Agios Nikolaos
www.amoudiclub.gr
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Ammoudi club is situated at the coastal line of Agios
Nikolaos, next to ammoudi beach and overlooking the
marvelous bay of MIRABELLO.
It’s ideal for your Coffee, Lunch, Dinner, Event, and
Entertainment during your holidays in the area of Agios
Nikolaos.
Ideal for all of you, who want to combine the holidays in
front of the sea, with a location that is only a 15 minute
walk from the center of the cosmopolitan environment,
that AGIOS NIKOLAOS, is so well known for.

THE AUSTERITY OF STONE AND THE GLORY OF THE PAST
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here are places with a “quiet” beauty, far removed
from the Prefecture’s busy beaches, hiding discretely
and waiting to be discovered. These places have stories
of pain to tell, since Crete has faced many different
invaders and conquerors in its past.
Elounda, on the seaside just 10km from Agios
Nikolaos, with a view of the Mirabello Bay, is waiting
for you to discover its heavenly beaches. The ruins of the
ancient city of Olous (Olous>Olounda>Elounda), which
played a significant role in the Minoan era, can still be
discerned under the sea surface when the water is calm.
The beach of Kolokytha, in the Elounda area,
approximately 16km from Agios Nikolaos, is one of the
most beautiful beaches in Eastern Crete. To get there,
go through the village of Elounda and take the famous
saltmarsh road.
The Spinalonga peninsula is connected to the mainland
through a narrow isthmus and extends out to the small
island by the same name. In its long history, it was
occupied by the Venetians and the Ottomans, and from
1903 served as a leper colony. Finally, in 1953 it was
closed and became one of the greatest tourist attractions
in the Prefecture of Lasithi. You can visit by boat which
leaves directly across, from Plaka, a picturesque area
with many coffee shops and tavernas.
Leaving Plaka and the seaside, as you explore the
surrounding hills and tiny villages, you will come across
the dilapidated windmills, like great stone giants guarding
the archaic landscape. Ancient Driros, a Dorian city
from the 8th century BC, was once a sanctuary devoted
to Delphinium Apollo, and today attracts our attention
with its archaeological interest.
Wander along the paths that crisscross the hills and
discover numerous tiny, whitewashed villages, such
as Fourni, Dories and Karydi, which will transport
you back in time with their traditional charm. The
beauty of tradition continues as you come across the
Monastery of Kardamoutsa, the abandoned village

of Hondrovolakoi, and the Monastery of Agios
Andreas, in a magical landscape dotted with gray and
pink rocks. The Aretiou Monastery, dating back to the
16th century, stood strong against the Turkish raids and
is now the most noteworthy monastic complex in Eastern
Crete, and the chosen destination of many pilgrims and
travelers who seek serenity and solitude.
Travelling along the coastline, you will come across the
traditional village of Milatos, not far from the ruins of
ancient Militos, with the rich mythological tradition. The
cave of Milatos bears witness to the “dark” past of the
Ottoman rule, with its own tragic history.
On the border between the prefectures of Lasithi and
Heraklion lies the archaeological site of Malia, with
the Minoan palace that is second in grandeur only
to those in Knossos and Phaistos. It was discovered
in 1915 by the Greek archaeologist Iosif Hatzidakis
and its necropolis is known as Chrysolakos (Golden
Pit) because of all the gold objects discovered inside
the tombs. The excavations at Malia brought to light
ceramic objects and gold jewelry, such as the renowned
pendant with the two bees, a masterpiece that illustrates
the craftsmanship of the Minoans, which you can now
admire in the Archaeological Museums of Agios
Nikolaos and Heraklion.
On the road to Agios Nikolaos, after you pass a deep
ravine, on the summit of which stands the Monastery
of Agios Georgios Selinaris, you will reach Neapoli, a
small agricultural town on the foothills of Mount Mavro
Dasos; the town has a small museum that exhibits the
findings from the excavations at Ancient Driros. A
few kilometers past Neapoli, discover the Houmeriako
settlement with the famous Romana Portela, built in
the Venetian architectural style, and the fountain under
the church of Agios Georgios.
In the direction of the Lasithi plateu, you will encounter
the Kremaston Monasteri; built on the tip of a rock, it
resembles a small fort.

Plaka, Elounda - Lasithi Crete - Greece
E-mail: info@giorgos-plaka.gr, Tel: +30 2841041353
http://www.giorgos-plaka.gr
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ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΒΟΥΝΑ
υνεχίστε το ταξίδι σας στα χωριά των βουνών Θρυπτή
και Ορνό, που πλαισιώνουν την πόλη της Σητείας.
Εδώ κυριαρχεί η ανέπαφη ομορφιά της φύσης, με αιωνόβια ελαιόδεντρα, αγριοσυκιές, κατάφυτες εκτάσεις,
φαράγγια και πολύχρωμα βράχια. Μια μικρή παράκαμψη
από τον κυρίως παράκτιο δρόμο, σας οδηγεί στη Μονή
Φανερωμένης στην κορυφή του βουνού, στο μικρό
ξωκλήσι της οποίας φιλοξενείται η εικόνα “Ο θάνατος
της Παρθένου” που σύμφωνα με την παράδοση είναι
θαυματουργή.
Η αρχαία πόλη Γουρνιά, γνωστή και ως “Μινωική
Πομπηία” φαντάζει φωτεινή στον χαμηλό λόφο , ενώ
συνεχίζοντας προς Ιεράπετρα θα συναντήσετε τον πρωτομινωικό οικισμό της Βασιλικής, στο άνοιγμα του
επιβλητικού φαραγγιού του Χα και το χωριό Επισκοπή,
με τις μεσοβυζαντινές εκκλησίες των αγίων Γεωργίου και
Χαραλάμπους.
Η Ιεράπετρα (αρχαία Ιεράπυτνα) αποτελεί το μεγαλύτερο
λιμάνι της ανατολικής ακτής της Κρήτης, σημαντικό κέντρο
κατά τα ελληνορωμαϊκά χρόνια, με πολλές μορφολογικές
αλλαγές κατά τη βενετική και οθωμανική κατοχή.
Στο δρόμο για το χωριό Καβούσι, συναντάμε τεράστιες
εκτάσεις με ελαιόδεντρα, των οποίων τα κλαδιά χρησιμοποιήθηκαν για να πλεχτούν τα στεφάνια των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004. Στον ορεινό όγκο που κοιτά στο
Καβούσι, κρύβονται δύο αρχαϊκοί οικισμοί από την εποχή
του Χαλκού, με θολωτούς τάφους στους οποίους βρέθηκαν κοσμήματα και όπλα των Γεωμετρικών χρόνων.
Αν ανήκετε στους φυσιολάτρες, επιδοθείτε σε πεζοπορία
στο φαράγγι του Χα, ανακαλύψτε τη φυσική ομορφιά των
χωριών Δάφνη και Σκορδέλλο στις πλαγιές του Όρνου
και ξεκουραστείτε πίνοντας καφέ στο παραδοσιακό καφενείο του χωριού Μπέμπονας.
Ο θολωτός τάφος στο χωριό Αχλαδιά, που χρονολογείται από το 1300 π.Χ, είναι ο πιο καλοδιατηρημένος στην
ανατολική Κρήτη, ενώ στο χωριό Χαμέζι, στον λόφο
Σουβλωτό Μουρί, έχουν έρθει στο φως τα ερείπια μιας
μινωικής οικίας που ξεχωρίζει λόγω του ελλειπτικού της
σχήματος.
Συνεχίστε στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο, περιπλανηθείτε
μέσα στα βουνά φτάνοντας μέχρι το ακρωτήριο, απ’ όπου
διακρίνονται τα νησάκια Μοχλός και Ψείρα, από τους
αρχαιότερους οικισμούς της Κρήτης.
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ontinue your journey through the villages on Mounts
Thrypti and Ornos, which frame the town of Sitia.
Here the unadulterated beauty of nature prevails, with
perennial olive trees, wild fig trees, verdant fields, deep
ravines and multicolored rocks. A small detour off the
main coastal road will lead you to the Monasteri of
Faneromeni on the mountaintop; the monastery’s
small chapel is home to the holy icon “The death of the
Virgin” which, according to tradition, is miraculous.
The ancient town of Gournia, also known as “Minoan
Pompeii”, stands out on the low hill; along the way to
Ierapetra you will come across the ancient settlement of
Vasiliki, in the opening to the imposing ravine of Ha,
and the village of Episkopi, with the middle-Byzantine
churches of Agios Georgios and Agios Haralambos.
Ierapetra (ancient Ierapytna) is the largest port in
Eastern Crete; an important commercial center in the
Greco-Roman Era, it underwent many morphological
changes during the Venetian and Ottoman occupations.
On the road to the village of Kavousi, we cross endless
olive groves; the branches of these olive trees were
used to crown the winners of the 2004 Athens Olympic
Games. On the mountain range that overlooks Kavousi
lie hidden two archaic settlements from the Bronze Age,
with domed tombs where jewelry and weapons from the
Geometric Era were uncovered.
If you love activities in nature, hike the ravine of Ha,
discover the natural beauty of the villages of Daphne
and Skordello on the slopes of Mount Ornos, and
enjoy some rest and a coffee at the traditional coffee
shop in the village of Mpemponas.
The domed tomb in the village of Achladia, which dates
back to 1300 BC, is the best-preserved of its kind in
Eastern Crete, while in the village of Hamezi, on the
Souvloto Mouri hill, the ruins of a Minoan residence
with a distinct elliptical shape have been excavated.
Continue on the road to Agios Nikolaos, wander through
the mountains and all the way down to the cape, from
where you can see the tiny islands of Mohlos and
Pseira, two of the most ancient settlements in Crete.

CROSSING THE MOUNTAINS
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EΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
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ε αφετηρία τη Σητεία, η οποία δάνεισε την ονομασία
της σε ολόκληρη την περιοχή- αφού η ονομασία
Λασίθι προέρχεται από την ιταλική λέξη “La Sitia”- θα
οδηγηθείτε στην κρυμμένη γη των Ετεοκρητών, των
“πραγματικών Κρητών” όπως είναι γνωστοί, οι οποίοι
μετά την καταστροφή των μινωικών ανακτόρων, διατήρησαν τα έθιμα, τη γλώσσα και τη θρησκεία των Μινωιτών.
Η Σητεία, σαν κατάλευκο αμφιθέατρο, αγκαλιάζει τη
θάλασσα με το λιμάνι της, από το οποίο αναχωρούν
καράβια για τα Δωδεκάνησα. Στην αρχαιότητα το λιμάνι
χρησιμοποιήθηκε ως κρητικό φυλάκιο ενώ για αρκετούς
αιώνες η Σητεία παρέμεινε ένα από τα σημαντικότερα
φέουδα των Βενετών. Εκεί γεννήθηκε και ο σπουδαίος
Κρητικός ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος, που συνέγραψε
τον περίφημο “Ερωτόκριτο”.
Η Σητεία κυκλώνεται από μινωικούς οικισμούς όπως ο
Τρυπητός και Αγία Φωτιά, η Ζου, ο Άγιος Γεώργιος
και η Πραισός. Στο βουνό του Πρινιά οι Μινωίτες και οι
Ετεοκρήτες έκαναν τις προσφορές τους στους θεούς.
Επισκεφθείτε την Κάτω Επισκοπή, το χωριό στο οποίο
κατέφυγε τον 11ο αιώνα η επισκοπή της Σητείας, για
να γλιτώσει από τις επιδρομές των Σαρακηνών πειρατών. Οι εκκλησίες των Αγίων Αποστόλων στην Κάτω
Επισκοπή και της Παναγίας στην Άνω Επισκοπή, αξίζουν την επίσκεψή σας.
Θαυμάστε τη θέα του Λιβυκού Πελάγους από το φρούριο Μόντε Φόρτε και επισκεφθείτε στην περιοχή της Ιτιάς
το παλάτι των Βενετών De Mezzo από τον 16ο αιώνα,
χαρακτηριστικό δείγμα της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής.
Προχωρήστε προς τα χωριά Αρμένοι και Χανδράς, διάσημα για την παραγωγή κρασιού τους, και καταλήξτε στο
χωριό Βόιλα, άλλο ένα σημαντικό φέουδο, με τα ερείπια
του παλατιού του να διασώζονται μέχρι σήμερα.
Αφού συναντήσετε το χωριό Κατελιώνα, τη Μονή
Αγ. Σοφίας και δυο μικρά εκκλησάκια σκαρφαλωμένα
στο βουνό, αφιερωμένα στο Άγιο Πνεύμα, φτάνετε σ’
ένα σκηνικό άγριας ομορφιάς. Στα Περιβολάκια και το
Δρογκάρι, που μπορείτε να προσεγγίσετε μόνο μέσω
ενός στενού μονοπατιού του φαραγγιού, ο χρόνος μοιάζει
να έχει σταματήσει, ενώ μετά τις Λιθίνες ο δρόμος θα σας
βγάλει στο παραθαλάσσιο χωριό Μακρύγιαλος, όπου
έχουν βρεθεί δύο σημαντικοί αρχαίοι οικισμοί.
Στη συνέχεια επισκεφθείτε τη Μονή Καψά, που
βρίσκεται σκαρφαλωμένη ψηλά στα βράχια και είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πάρτε το ferry από τον
Μακρύγιαλο, περάστε απέναντι στο ακατοίκητο παρθένο
Κουφονήσι (αρχαία Λευκή) και ανακαλύψτε έναν παράδεισο με κατάλευκη άμμο, τυρκουάζ νερά και αρχαίους
θησαυρούς. Το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, ο βωμός του
Δία, το υδραγωγείο και το ρωμαϊκό παλάτι μαρτυρούν το
πλούσιο παρελθόν του μικρού αυτού νησιού.

ETEOCRETANS &
VENETIAN REMNANTS

S

tarting out from Sitia, the town that gave its name to the entire
region – the name “Lasithi” comes from the Italian phrase “La Sitia”
– you will reach the hidden land of the Eteocretans, the “true Cretans”
as they are known, who, after the destruction of the Minoan palaces,
kept the customs, language and religion of the Minoans alive.
Sitia, like a whitewashed amphitheater, embraces the sea with its port,
from which boats take off for the islands of the Dodecanese. In antiquity,
the port was used as a Cretan outpost, and for several centuries Sitia
remained one of the most important Venetian fiefdoms. It was also the
birthplace of the great Cretan poet Vincenzos Kornaros who wrote the
famous “Erotocritos”.
Sitia is surrounded by Minoan settlements: Trypitos, Agia Fotia, Zou,
Agios Georgios and Praisos. On the Mount of Prinias, the Minoans
and Eteocretans made offerings to the gods.
Visit Kato Episkopi, the village where, in the 11th century, the diocese
(episkopi) of Sitia took refuge in order to escape from the raids of
Saracen pirates. The churches of Agioi Apostoloi in Kato Episkopi
and Panagia in Ano Episkopi are worthy of a visit.
Admire the view of the Libyan Sea from the Monte Forte fortress and
visit the 16th-century De Mezzo Venetian Castle in the Itia region, a
characteristic example of Venetian architecture. Travel on towards the
villages of Armenoi and Handras, famous for their wines, and reach the
village of Voila, another important fiefdom, where the ruins of the local
palace still stand.
After passing the village of Kateliona, the Monastery of Agia Sophia
and the two tiny chapels devoted to the Holy Spirit perched on the rocks,
you reach a landscape of savage beauty. In Perivolakia and Drogari,
which you can only reach via a narrow path in the ravine, time appears
to have stood still. Past Lithines, the road will take you to the seaside
village of Makrygialos, where two important ancient settlements have
been discovered.
Next, visit the Monastery of Kapsa, which is perched high up amid
the rocks and is devoted to Saint John the Baptist. Take the ferry from
Makrygialos across to the uninhabited, virgin island of Koufonisi
(ancient Lefki) and discover a lost Eden of pure white sand, turquoise
waters, and ancient treasures. The ancient Roman theater, the altar of
Zeus, the aqueduct and the Roman palace bear witness to the rich past
of this tiny island.

Explore with us the unknown Crete
& feel the great adventure
www.cretansafaridrive.gr
Tel: 6970 109 495 - 6978 488 140 & 28410 89227
email: cretansafaridrive@gmail.com
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πό τη Σητεία, κατά μήκος της ακτής, θα οδηγηθείτε στο πιο ανατολικό σημείο της Κρήτης, μέσα σ’
ένα άγριο γυμνό τοπίο. Εκεί, θα συναντήσετε τη Μονή
Τοπλού, η οποία θυμίζει οχυρό και κατά το παρελθόν γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε αρκετές φορές. Μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε το μουσείο της μονής, που
διαθέτει σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα.
Στην αρχαία Ίτανο, που αργότερα ονομάστηκε
Ερημούπολη, θα βρεθείτε στα χνάρια των μινωικών,
ελληνιστικών, ρωμαϊκών και πρώτων χριστιανικών
χρόνων.
Πολύ κοντά, η διάσημη παραλία Βάι απλώνεται κάτω από
τη σκιά των φοινικόδεντρων, τα οποία σύμφωνα με την
παράδοση έφεραν οι Σαρακηνοί πειρατές. Αφεθείτε στο
απέραντο γαλάζιο, σ’ ένα μέρος εξωτικό.
Ανάμεσα στους ελαιώνες του Παλαικάστρου, στην περιοχή
που είναι γνωστή με το όνομα Ρουσσόλακος στους πρόποδες του βουνού Πετσοφάς, εκτείνεται ένας λιθόχτιστος
μινωικός οικισμός τον οποίο αξίζει να ανακαλύψετε, ενώ
μπορείτε να απολαύσετε τη μοναδική θέα από τους πρόποδες του ιερού βουνού, στο οποίο οι Μινωίτες λάτρευαν τις
θεότητες της φύσης. Αφού περάσετε από τα γραφικά χωριά
Μητάτο και Βρυσίδι, μην ξεχάσετε να δείτε από κοντά το
εντυπωσιακό σπήλαιο του Περιστεριά με τον βαθύ κρατήρα, ανάμεσα στα χωριά Καρύδι και Αδραβάστοι. Το
κατάλευκο χωριό Σίτανος, σας περιμένει στον δρόμο για
Ζήρο, με τα δαιδαλώδη δρομάκια του και τα σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η γύρω περιοχή είναι φημισμένη
για τους αμπελώνες και τα κρασιά της.
Αφήνοντας το Παλαίκαστρο, μια πινακίδα μας δείχνει
τον δρόμο για την αρχαία Ζάκρο, όπου βρίσκεται ένα
από τα λαμπρότερα μινωικά παλάτια. Περνώντας από το
νέο χωριό της Ζάκρου, ένα μικρό ξέφωτο σηματοδοτεί
την κατάβαση σ’ ένα βαθύ φαράγγι που καταλήγει στην
Κάτω Ζάκρο, όπου τα πολυάριθμα ταφικά μνημεία και οι
πέτρινοι τύμβοι, έδωσαν στο φαράγγι την ονομασία “Η
κοιλάδα των νεκρών”.
Κατά μήκος της ακτογραμμής θα συναντήσετε ένα μικρό
λευκό εκκλησάκι, κτισμένο πάνω στον αρχαίο μινωικό
οικισμό Άμπελο, που πιθανότατα ανήκε στο βασίλειο της
Ζάκρου. Αφήνοντας πίσω την Άμπελο, το τοπίο γίνεται
ακόμη πιο άγριο και άγονο. Προχωρήστε μέχρι το ακρωτήριο του Ξερόκαμπου, με μαγευτική θέα στο Κουφονήσι.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από την ανάβαση στον
ελικοειδή δρόμο που οδηγεί στον παραδοσιακό οικισμό
Χαμαίτουλο και τελικά στη Ζήρο, με την εκπληκτική
πανοραμική θέα.
Και κάπου εεδώ αφήνετε πίσω σας την ανατολική Κρήτη.
Ζεστή, φιλόξενη, πλούσια σε τοπία και μνημεία, η Κρήτη
δε σταματά ποτέ να σας εκπλήσσει με την ανεξερεύνητη
ομορφιά της...
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ravelling from Sitia along the coastline you will reach the easternmost
tip of Crete, in a savage, empty landscape. There you will come across
the Monastery of Toplou, which looks like a fortress and was torn
down and rebuilt several times in the past. Don’t neglect to visit the
monastery’s museum, which houses important historical documents.
In ancient Itanos, which was later renamed Erimoupoli, you will find
traces of the Minoan, Hellenistic, Roman and Early Christian eras.
Close by, the famous beach of Vai lies under the shade of palm trees;
according to legend, these were brought here by Saracen pirates. Indulge
yourself in the deep blue of this exotic landscape.

Amid the olive groves of Palaiokastro, in a region known as Roussolakos
on the foothills of Mount Petsofas, lies a stone-built Minoan settlement
worthy of discovery, while you can also enjoy the unique view from the
foothills of the holy mountain, where the Minoans worshiped the deities
of nature. After passing through the picturesque villages of Mitato and
Vrysidi, don’t forget to take a closer look at the cave of Peristerias with
the deep crater, located between the villages of Karydi and Adravastoi.
The whitewashed village of Sitanos awaits you on the road to Ziros,
with its labyrinthine alleys and traditional houses. The surrounding area
is famous for its vineyards and wines.
Living Palaiokastro, a sign directs us to ancient Zakros, home to one
of the most splendid Minoan palaces. Passing through the new village
of Zakros, a small clearing marks the descent into a deep ravine that
terminates at Kato Zakros, where the numerous burial monuments and
stone tombs have earned the ravine the name “The valley of the dead”.
Along the coastline you will encounter a small white chapel, built over
the ancient settlement of Ampelos, which was most likely part of the
kingdom of Zakros. Living Ampelos behind, the landscape becomes even
more savage and barren. Go all the way to the cape of Xerocampos,
offering an enchanting view of Koufonisi. There is nothing more
beautiful than the ascent along the winding road that leads to the
traditional settlement of Hamaitoulo and finally to Ziros, with the
incredible panoramic view.
And this is where you leave Eastern Crete behind. Warm, hospitable,
rich in landscapes and monuments, Crete never ceases to amaze with its
unexplored beauty…

design fani batzaki

ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΟΥΡΑΝΟ

PLACES OF WORSHIP UNDER
THE ENDLESS SKY

blue summer

Photographer Dimitris Skoulos
Fashion Editor Aris Georgiadis
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Maxi kaftan, Vakinspire. Swimsuit, Touché. 18K Golden earrings and ring
with smoke topaz and black diamonds, Rutolite ring with diamonds, Zerteo.

See-through kaftan, Vakinspire.
Swimsuit, Touché.
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18K platinum earrings and necklace, with white and black brilliants, Nilos Jewels. See-through shirt, Vakinspire.

Elastic dress, Wolford.
18K Golden earrings, bracelet and rings,
Deverakis Handmade Jewellery.
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Crop top and pants, Stylianos Atelier.18K Pink Gold earrings and ring, with quartz and brilliants, Nilos Jewels.
High-heels Steven Madden, Nak.
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One-shouldered cotton kaftan and pillows with ethnic print, Vakinspire.
18K long earrings with blue topaz, 18K ring with blue topaz and emeralds, 18K bracelets with diamonds, Zerteo.

Maxi haute couture dress, Stylianos Atelier.

Model Αnastasia (Αce Μodels)
Make Up & Hair Yiannis Siskos (D-Tales)
Photographer Assitant Kostas Satlanis
Fashion Assistant George Bakatselos
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Headquarters / Showroom
1 Spefsipou str.
10675 Kolonaki, Athens. Greece
Tel: +30 2167004436
Mob: +30 6945 555009
www.vakinspire.com
info@vakinspire.com

wedding in crete

Για μια άψογη γαμήλια οργάνωση

Your wedding dreams
are unique to you...

Το Minos Beach art hotel, διοργανώνει τις πιο εκπληκτικές
γαμήλιες δεξιώσεις στην Κρήτη, για εκείνα τα ζευγάρια που
επιθυμούν να μετατρέψουν την πιο σημαντική μέρα της ζωής
τους σε μια εμπειρία που θα θυμούνται για πάντα. Οι μελλόνυμφοι μπορούν να επωφεληθούν από τα αποκλειστικά
γαμήλια πακέτα, χαλαρώνοντας στους πολυτελείς και κομψούς χώρους του ξενοδοχείου και αφήνοντας τον σχεδιασμό
και την οργάνωση στα χέρια των εξειδικευμένων wedding
planners, οι οποίοι θα διαχειριστούν όλες τις λεπτομέρειες,
από τον ανθοστολισμό και το catering μέχρι την τελετή
και τη δεξίωση, επιτρέποντας στο ζευγάρι να χαρεί την πιο
όμορφη μέρα του χωρίς το παραμικρό άγχος. Είτε επιθυμείτε
να γιορτάσετε την ιδιαίτερη αυτή μέρα στην παραλία με θέα
τον κόλπο του Μιραμπέλλο, ανάμεσα στους ευωδιαστούς
κήπους είτε στις πολυτελείς και στυλάτες αίθουσες του ξενοδοχείου, είναι βέβαιο ότι οι αναμνήσεις σας θα κρατήσουν
μια ζωή.

For the perfect wedding event

Minos Beach art hotel hosts some of the most amazing
wedding events in Crete, for couples that wish to make their
big day an unforgettable experience to cherish for years
to come. The soon to be husband-and-wife can benefit
from our exclusive wedding packages, relax in the hotel’s
luxurious and elegant facilities, and leave the planning and
organizing in the capable hands of our specialized wedding
planners and event coordinators; they will attend to every
detail, from the flowers and catering to the ceremony and
wedding reception, allowing the couple to enjoy the most
romantic day of their lives completely carefree. Whether you
wish to celebrate your special day on the beach overlooking
the Mirabello Bay, in the hotel’s fragrant flower gardens,
or in our luxurious and stylish indoor venues, one thing is
certain: the memories will last for a lifetime!
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Για έναν αξέχαστο μήνα του μέλιτος

Οι νεόνυμφοι που επιθυμούν να βιώσουν έναν αξέχαστο μήνα
του μέλιτος στην Κρήτη, μπορούν να επωφεληθούν από τα
καλύτερα γαμήλια πακέτα και να αποδράσουν σε αυτό το
πολυτελές παραθαλάσσιο καταφύγιο, κοντά στις πόλεις του
Αγίου Νικολάου και της Ελούντας. Τα ρομαντικά ζευγάρια
καλούνται να απολαύσουν τις άψογες υπηρεσίες δωματίου,
ένα υπέροχο δείπνο για δύο, από τον έμπειρο chef του ξενοδοχείου, να “βυθιστούν” στην πολυτέλεια των δωματίων
με την υπέροχη θέα, στις σουίτες και στις βίλες, με εξωτικά
cocktails ή ένα ποτήρι σαμπάνια και να ζήσουν την επιτομή
του ονειρεμένου μήνα του μέλιτος στην Κρήτη, μέσα σ’ ένα
ειδυλλιακό σκηνικό πλάι στη θάλασσα, “βουτώντας” στον
απόλυτο ρομαντισμό. Τέλος, το Ananea Wellness by Aegeo
Spas, σας καλεί να αναζωογονηθείτε και να ανανεωθείτε με
τις ξεχωριστές υπηρεσίες spa που σας προσφέρει. Αποδράστε
από τα καθιερωμένα, επανακτήστε τη χαμένη σας ισορροπία,
τονώνοντας σώμα και μυαλό.

For an unforgettable honeymoon in Crete

Newlyweds that wish to experience an unforgettable
honeymoon in Crete are invited to take advantage of the
best wedding packages and escape to this luxury waterfront
retreat near the towns of Agios Nikolaos and Elounda.
Romantic couples are welcome to indulge themselves with
exceptional room service or a delightful private dinner
prepared by the hotel’s experienced chef, relax and sink into
the luxurious surroundings of our beautiful sea-view rooms,
spectacular suites and villas, and enjoy exotic cocktails or a
glass of champagne; here, you can experience the pinnacle
of dream honeymoons in Crete, in an idyllic and incredibly
romantic seafront setting. Finally, Ananea Wellness by
Aegeo Spas invites you to rejuvenate and renew yourself
with the exceptional spa services on offer. Escape the
ordinary, restore your inner balance, and reinvigorate your
body and mind.
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wedding in crete

Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος

Your wedding dreams
are unique to you...

Σε ένα γραφικό παραθαλάσσιο σκηνικό, πολύ κοντά στον
Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα, το Sensimar Minos Palace
hotel & suites διαθέτει το ιδανικό ρομαντικό φόντο για τα
ζευγάρια που επιθυμούν να ανταλλάξουν όρκους ή να απολαύσουν έναν αξέχαστο μήνα του μέλιτος στην Κρήτη. Το
φιλόξενο προσωπικό του ξενοδοχείου, θα κάνει τα πάντα
για να προσφέρει στους νεόνυμφους, μια τέλεια εμπειρία,
με ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών και σαμπάνια κατά την
άφιξή τους, καθώς και ιδιαίτερες προετοιμασίες για ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες του ξενοδοχείου και τη μεγάλη
γκάμα γαμήλιων πακέτων, η οργάνωση για ένα ταξίδι του
μέλιτος στην Κρήτη, παίρνει νέες διαστάσεις και ανεβάζει
ψηλά τον πήχη. Eπιπλέον, το Sensimar Minos Palace hotel &
suites διοργανώνει τις πιο υπέροχες εκδηλώσεις και γαμήλιες
επετείους, που θα θυμάστε μια ζωή.
Η οργάνωση του μήνα του μέλιτος, αποτελεί πρόκληση για τα
ζευγάρια που δε διαθέτουν τον κατάλληλο χρόνο για να προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Οι νεόνυμφοι, επιθυμούν
να αποβάλλουν όλη την ένταση και να περάσουν τις πρώτες τους στιγμές ως σύζυγοι σε ένα χαλαρό και ταυτόχρονα
κομψό σκηνικό, να βιώσουν τον ρομαντισμό και να ενδώσουν
στην πολυτέλεια. Το Sensimar Minos Palace hotel & suites
διαθέτει μια ασύγκριτη γκάμα μοναδικών δωματίων, ελκυστικά bungalows και στυλάτες σουίτες με θέα τη θάλασσα και
ιδιωτική πισίνα, επιτρέποντας στα ζευγάρια να ευχαριστηθούν
την ιδιωτικότητα και την ανεξαρτησία τους, απολαμβάνοντας το πιο υπέροχο ταξίδι του μέλιτος.. To ξενοδοχείο δίνει
την ευκαιρία στα ζευγάρια, να απελευθερώσουν σώμα και
μυαλό, να ξυπνήσουν τις αισθήσεις τους και να φροντίσουν το
σώμα τους στο πολυτελές Ananea Wellness by Aegeo Spas,
καθώς καλούνται να βιώσουν την επιτομή της χαλάρωσης,
μέσα από ξεχωριστές καταπραϋντικές θεραπείες.

Dream honeymoon in Crete
Set in a picturesque seafront setting, very close to the charming towns of Agios Nikolaos and Elounda, Sensimar Minos
Palace Hotel & Suites provides the ideal romantic backdrop for couples who wish to exchange their wedding vows and/or
enjoy an unforgettable honeymoon in Crete. The hotel’s hospitable staff will spare no effort in order to offer newlyweds the
perfect honeymoon experience, with special flower arrangements and champagne upon arrival and unique preparations for
a romantic private dinner under the stars. With the hotel’s bespoke services and wide selection of wedding and honeymoon
packages, the experience of a honeymoon in Crete reaches new heights. The hotel can also organize exceptional wedding
and anniversary events that you will cherish for a lifetime.
Honeymoon planning can be challenging for couples who cannot devote the necessary time to plan their holidays. Newlyweds
just want to let go of all their tension and spend their first moments as husband and wife in a relaxed and elegant setting, to
experience romance and to indulge in luxury. Sensimar Minos Palace Hotel & Suites offers an incomparable range of unique
rooms, pretty bungalows and stylish suites with sea views and private pools, allowing couples to fully enjoy their privacy
and independence as they experience a truly special honeymoon in Crete. Sensimar Minos Palace Hotel & Suites also offers
couples the opportunity to release their body and mind, awaken their senses and pamper their body at the Ananea Wellness
by Aegeo Spas, where they are invited to experience the epitome of relaxation through a variety of soothing treatments.
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Accommodation

Τ

ο Sunprime Miramare suites & villas καλεί τους επισκέπτες του σε ένα ταξίδι ασυναγώνιστων εμπειριών,
όπου θα υποκύψουν στη γοητεία της πολυτέλειας και θα
αγκαλιάσουν τη ζεστασιά και την ασύγκριτη φιλοξενία
ενός νησιωτικού παραδείσου. Συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την απλότητα και τις άψογες υπηρεσίες με τη
φιλική διάθεση, το Sunprime Miramare suites & villas
είναι ένα ξεχωριστό resort δίπλα στη θάλασσα, το οποίο
διαθέτει 175 bungalow – σουίτες, οι οποίες διαθέτουν
μια μοναδική “ενορχήστρωση” από φόρμες, χρώματα
και εικόνες, που αιχμαλωτίζουν τη φαντασία σας.

Sunprime Miramare
suites & villas
T

o Sunprime Miramare suites & villas είναι ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο θέρετρο που “αιχμαλωτίζει”
την αίσθηση της γαλήνης και της πολυτελούς ηρεμίας.
Διαθέτοντας κτίρια ενός ή δύο επιπέδων, δημιουργεί ένα
ζεστό περιβάλλον, για μια απαράμιλλη εμπειρία διακοπών στην Ιξιά της Ρόδου. Σ’ ένα παραθαλάσσιο σκηνικό
που εκτείνεται σε απόσταση 1.5 χλμ. ανάμεσα σε ευωδιαστούς κήπους, το θέρετρο αυτό καλεί τους επισκέπτες
του να μπουν σε ένα θαυμαστό κόσμο παραθαλάσσιας
πολυτέλειας, χαλαρώνοντας σε ευρύχωρα και όμορφα
εξοπλισμένα δωμάτια, να καταδυθούν στην τυρκουάζ
γαλήνη της τεχνητής λιμνοθάλασσας, και να απολαύσουν
μια αναζωογονητική βουτιά στην εντυπωσιακή πισίνα του
ξενοδοχείου ή στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
Επιβιβαστείτε στο “express της χώρας των θαυμάτων” και
αρχίστε να πιστεύετε στα θαύματα των διακοπών.

T

he Sunprime Miramare suites & villas invites guests to embark on a journey of unrivalled experiences, succumb to
the pleasures of luxury and embrace the warmth and matchless hospitality of an island paradise. Offering luxury
combined with simplicity, the finest service coupled with friendliness, the Sunprime Miramare suites & villas is a unique
waterfront resort, with 175 bungalow - suites providing an unparalleled orchestration of forms, colors and images to
capture your imagination.

T

he Sunprime Miramare is a 5 star waterfront resort that captures the essence of tranquility and luxurious calm.
Featuring only single and two-storey buildings the resort creates a cozy environment for an unrivalled holiday
experience in Ixia, Rhodes. On a marvelous 1, 5 km long waterfront setting, amidst the fragrant gardens, the resort
welcomes guests to step into a wonderland of beachfront luxury, unwind in spacious and charmingly appointed rooms,
immerse in the turquoise serenity of the artificial lagoon and enjoy a refreshing swim in the hotel’s dazzling pool or the
endless azure of the sea. Get on board on the wonderland express and start believing in the miracles of leisure.
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Rhode trip!

Μοναδικοί καφέδες από διακεκριμένες φάρμες

•••

Ρόδος, το νησί των Ιπποτών * Rhodes, the Island of Knights
Η Ρόδος, το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, μας αποκαλύπτει τους λόγους της αιγαιοπελαγίτικης γοητείας της...

Rhodes, the largest island of the Dodecanese, reveals the
secrets behind its Aegean charm…

Μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς

•••
Επιδέξιο καβούρδισμα

•••
Η Μεσαιωνική Πόλη

Lindos, the proud acropolis

Είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού και περιλαμβάνεται στον
κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Περπατήστε στα λιθόστρωτα
καλντερίμια της Οδού των Ιπποτών, εξερευνήστε το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου,
το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Παναγιά του
Κάστρου, τα τουρκικά λουτρά και θαυμάστε την
καλύτερα διατηρημένη οχυρωμένη πόλη της
Ευρώπης.

On the south-eastern part of the island,
discover the picturesque town of Lindos.
Wander around the cobblestone alleys, cross
through the Hellenistic Makra Stoa [Long
Gallery], ascend the great procession staircase
and admire the Propylaea and the magnificent
view from the Acropolis.

Διεθνώς βραβευμένοι baristi

The Medieval Town
It is one of the most important landmarks
on the island, and inscribed on the list of
UNESCO World Heritage Sites. Walk along the
cobblestone alleys of the Street of Knights,
explore the Palace of the Grand Magister, the
Archaeological Museum, the church of Panagia
tou Kastrou [Virgin of the Castle], the Turkish
baths, and admire the best-preserved fortified
city in Europe.

Η κοιλάδα με τις πεταλούδες
Επισκεφθείτε έναν από τους πιο σπάνιους βιοτόπους της Ευρώπης, στη βορειοδυτική πλευρά
του νησιού. H καταπράσινη αυτή κοιλάδα, από
τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, κατακλύζεται
από νυχτοπεταλούδες. Λίμνες, ρυάκια, μικροί
καταρράκτες, ξύλινα γεφυράκια και σπάνια είδη
χλωρίδας, συνθέτουν έναν επίγειο παράδεισο.
Μην παραλείψετε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Butterfly Valley

Λίνδος, η αγέρωχη ακρόπολη
Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, γνωρίστε
τη γραφική Λίνδο. Περιηγηθείτε στα βοτσαλωτά
καλντερίμια, διασχίστε την ελληνιστική Μακρά
Στοά, ανεβείτε τη μεγάλη πομπική σκάλα και
θαυμάστε τα Προπύλαια καθώς και την υπέροχη
θέα από την Ακρόπολη.

Visit one of the rarest nature reserves of
Europe, on the north-western part of the
island. From June to September, this verdant
valley is inundated with nocturnal moths.
Lakes, streams, small waterfalls, wooden
bridges, and rare species of fauna, compose a
veritable Garden of Eden. Don’t forget to visit
the Museum of Natural History.

Η Taf εξειδικεύεται στο υψηλών προδιαγραφών καβούρδισμα
εξαιρετικών κόκκων καφέ από μικρές και διακεκριμένες φάρμες του κόσμου.
Η αγάπη για τον καφέ και η εμπειρία μας μπορούν να ανακαλυφθούν
σε κάθε φλιτζάνι καφέ Taf.

Taf Roastery
23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
Αγ. Στέφανος, Τηλ.: 210 6218172
Taf Coffee Shop
Εμμ. Μπενάκη 7-9, Αθήνα, Τηλ.: 210 3800014

www.cafetaf.gr
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Οι παραλίες

Local delicacies

Η Ρόδος διαθέτει πλήρως οργανωμένες
παραλίες. Η κοσμική παραλία της Έλλης χαρακτηρίζεται ως μια από τις καλύτερες παραλίες
της Μεσογείου, ο Άγιος Παύλος μαγεύει με τα
τυρκουάζ νερά του, η παραλία Άντονι Κουίν
είναι ιδανική για υποβρύχιες καταδύσεις, ο
κολπίσκος της Γλύστρας χαρακτηρίζεται από
χρυσαφένια αμμουδιά και καταγάλανα νερά,
ενώ το Πρασονήσι, στο νοτιότερο άκρο του
νησιού ενδείκνυται για τους λάτρεις του surfing.
Τσαμπίκα, Λαδικό, Φαληράκι, Αγάθη και Ιξιά,
είναι κάποιες από τις διασημότερες παραλίες του
νησιού.

Taste local dishes, such as pitaroudia [chickpea
patties], soupioryzo [risotto with squid ink],
lakani [veal dish with tomato sauce], and
talagoutes [pancakes with honey, nuts, sesame
and cinnamon]. Melekounia [sesame bars] are
the most common traditional sweet. The island
also offers an extensive list of local wines.

The Beaches

Διασκέδαση
Η παλιά πόλη της Ρόδου ενδείκνυται για βόλτες, καφέ και ψώνια, με πολλές επιλογές
στην κεντρική της πλατεία. Η διάσημη οδός
Ορφανίδου, γνωστή ως “Bar Street”, είναι το
ιδανικό μέρος για διασκέδαση μέχρι πρωίας, ενώ
το Φαληράκι διαθέτει την πιο ξέφρενη νυχτερινή
ζωή. Τέλος, μην παραλείψετε να χαρείτε ατέλειωτες βουτιές στο Water Park της Ρόδου, το
μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο στην Ευρώπη.

ΑΡ.ΜΗΤ.Ε.: 0206E810000289501

Rhodes is home to many fully organized
beaches. The cosmopolitan beach of
Elli is considered one of the best on the
Mediterranean; Agios Pavlos enchants with its
turquoise waters; Anthony Quinn Bay is ideal
for underwater exploration; the small bay of
Glystra features golden sand and azure waters;
and Prasonisi, on the southernmost tip of the
island, is the best choice for surfers. Tsampika,
Ladiko, Faliraki, Agathi and Ixia are also some of
the island’s most renowned beaches.

Entertainment

Τοπικά προϊόντα
Δοκιμάστε τα τοπικά ροδίτικα προϊόντα , όπως
τα πιταρούδια, το σουπιόρυζο, τη λακάνη και
τις ταλαγκούτες. Τα μελεκούνια (παστέλια) είναι
το πιο διαδεδομένο παραδοσιακό γλυκό, ενώ ο
κατάλογος των τοπικών κρασιών είναι μεγάλος.

The old town of Rhodes is ideally suited for
long walks, coffee breaks and shopping, with
many options on the main square. The famous
Orfanidou Street, also known as “Bar Street”,
is the ideal location for fun until the early
morning hours, while the Faliraki area offers
the wildest nightlife. Finally, make sure to visit
the Rhodes Water Park, the largest in Europe,
for endless splashing fun.

Unlock a world of destinations. This is Greece.
Choose your car and let an amazing journey begin.

avis.gr
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where & what crete
«La Bouillabaisse» Restaurant
The restaurant “La Bouillabaisse” is the restaurant-champion of the Minos
Beach art hotel. Known since the 70’s, is one of the first restaurants that made
a difference on the island, when it comes to gastronomy. Strategically located on
a dimly lit wooden deck that acts like a balcony over sea, it offers a breathtaking
view of the deep blue sea. Member of the “Chaine des Rotisseurs” and repeatedly,
between 2003 and 2009, with “Toques d’Or” awarded, it makes the perfect
choice for a romantic dinner under the stars, with excellent Mediterranean cuisine.
It offers creative, mainly seafood oriented, high quality dishes, over sighted by
the chef Mylonas Kyriacos, a true revelation, since the dishes exude an impressive
confidence and are characterized by a deep flavor.
The “La Bouillabaisse” emphasizes on the Greek and Mediterranean culinary
scene. This is why the chef proposes mainly lamb with artichokes, “trachana”
and sage juice – You surely won’t regret the potpourri of sweets, for dessert.
Opening hours: Tuesday to Sunday 20.00h to 23.00h (May to October)
RSV: +30 28410 22345
Address: Hotel Minos Beach art hotel, Elias Sotirchou, Agios Nikolaos, Crete.

«Kanali» Fish Tavern
In the heart of the ancient Olous, next to the enchanting canal of Elounda, built
in 1897, you will find the restaurant Kanali, where you can enjoy fresh fish and
seafood, signed by the renowned Chef Nikos Mamolidi and his team. Enjoy the
magic of the Greek senses, in a relaxing and welcoming environment, by the sea.
Elounda - Crete 72053 Greece
T. +30 2841042075 , +30 698 001 7327
www.eloundakanali.gr

«Ergospasio» Asian Restaurant
Ergospasio restaurant is housed in a building, dated back in 1938 –
Haroupoergospasio – at the Elounda Bay, overlooking the island of Spinalonga.
The menu signed by the renowned Chef Master Dannie (awarded with 5 Chryssoi
Skoufoi) and includes exotic Asian flavors that offer an unusual and enjoyable
experience.
5, Akti Oloundos str. Elounda 72053, Crete, Greece
T. +30 28410 42082, M. +30 6931 383119
www.ergospasio.gr, ergospasio@gmail.com
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where & what crete
«Giorgos» Fish Tavern
The traditional fish tavern Giorgos is situated on the sea rocks of Plaka, Elounda,
next to the small harbor, overlooking the island of Spinalonga. The visitor will
have the opportunity to enjoy outstanding specialties in a family, hospitable and
at the same time romantic environment. The restaurant is often visited by famous
people and celebrities, such as Lady Gaga, Dolce Cabana and many more. The
fish tavern Giorgos is open all year round always offering fresh fish and all kinds
of sea-food.
Plaka, Elounda - Lasithi Crete – Greece, T. +30 2841041353
www.giorgos-plaka.gr, info@giorgos-plaka.gr

«Megaro» Fish Tavern
The Family Restaurant Megaro is situated in the central square of Elounda
next to the sea in a tastefully renovated building. Overlooking Elounda Bay
and Spinalonga island is close to the fishing harbour. In case you have a yacht,
Megaro Restaurant is also accessible by sea. The restaurant Megaro is known for
its warm hospitality and is open all year round. It is well worth visiting in order to
enjoy the wide selection of Greek and Cretan dishes which are always prepared
with care, using only the freshest local ingredients.
Elounda - Lasithi Crete – Greece, T. +30 2841042220
www.megaro-restaurant.gr, info@megaro-restaurant.gr

«Ammoudi» Club
Ammoudi club is situated at the coastal line of Agios Nikolaos, next to ammoudi
beach and overlooking the marvelous bay of MIRABELLO. It’s ideal for your
Coffee, Lunch, Dinner, Event, and Entertainment during your holidays in the
area of Agios Nikolaos.
Ideal for all of you, who want to combine the holidays in front of the sea, with
a location that is only a 15 minute walk from the center of the cosmopolitan
environment, that AGIOS NIKOLAOS, is so well known for.
www.ammoudiclub.gr

«Gold Piano» Restaurant
Gold Piano Restaurant, is a truly unique dining experience situated in the heart
of Agios Nikolaos. Just off the pedestrian street and steps from the lake, our
elegant and luxurious atmosphere, open air terrace and live music nightly will
provide an ambience you will find unparalleled in the area. The dishes served are
a celebration of Modern Greek and Mediterranean cuisine, using only the highest
quality of fresh and local ingredients.
R. Koundourou & Sfakianaki Str (pedestrian street). Agios Nikolaos, Crete, Greece
T:(+30) 2841022966 / 698342177
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blue buys

Inblu boutiques & blue buys
Τα καταστήματα μόδας inblu boutiques βρίσκονται εντός όλων
των bluegr ξενοδοχείων, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
Πάντα με στόχο να ευχαριστήσουν και να εξυπηρετήσουν τους
μοντέρνους επισκέπτες, προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία
ενδυμάτων και αξεσουάρ και είναι πάντα ενημερωμένα με τις
τελευταίες τάσεις της μόδας, από όλο τον κόσμο.
Η συλλογή μας bluebuys, προσφέρει μια επιλογή από κομψά
αναμνηστικά, για να μοιραστείτε την εμπειρία της διαμονή σας,
με την οικογένεια και τους φίλους σας. Καπέλα, T-shirts, κούπες,
καρφίτσες, πετσέτες παραλίας, ανεμιστήρες, Sous-Verres και Sous
Plats, σημειωματάρια, μολύβια, ξύλινες κασετίνες και θεματικά
μαγνιτάκια. blue buys αναμνηστικά είναι διαθέσιμα στα ξενοδοχεία Minos Palace hotel & suites, Candia Park village, Life Gallery
athens και στην ιστοσελίδα μας www.bluegr.com
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The inblu fashion boutiques are to be found in all our bluegr
hotels in Aghios Nikolaos Crete.
Seeking always to delight and serve fashionable people they
offer a wide variety of apparel and accessories and are always
up to date with latest styles and trends from around the globe.
Our blue buys collection, offers a selection of fancy mementos
to share your experience of staying with us with your family
and friends.
Hats, T-shirts, Coffee mags, Pins, Beach towels, Fans, Sousverres and Sous plats, Note books, Pencil, Wooden pencil cases,
Theme magnets.
blue buys mementos are available at Minos Beach art hotel,
Minos Palace hotel & suites, Candia Park village, Life Gallery
athens and on our website www.bluegr.com

Elounda - Lasithi Crete - Greece
E-mail: info@megaro-restaurant.gr, Tel: +30 2841042220
www.megaro-restaurant.gr

Cretan taste

Recipes

Γεμιστά άνθη κολοκυθιών
*Stuffed zucchini flowers
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Διαδικασία – Προετοιμασία
Πλένετε και στεγνώνετε τα άνθη κολοκυθιών.
Ανακατέψτε το ρύζι με τα ψιλοκομμένα λαχανικά και τις πατάτες και προσθέστε τα άνθη στο
μείγμα.
Τοποθετήστε τα ομοιόμορφα στην κατσαρόλα
και καλύψτε τα με ένα ποτήρι νερό, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού και αφήστε τα να
βράσουν. Μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά για 20
λεπτά.

Procedure
Wash and dry the zucchini flowers. Mix the
rice with the fine chopped vegetables and the
potatoes and fill the flowers with the mix.
Place them evenly in the casserole and cover
them with on glass water the olive oil and the
lemon juice and bring to boil. Cook in low heat
for 20min.

Συστατικά
24 άνθη κολοκυθιών
250 γρ. ρύζι

Ingredients
24 zucchini flowers
250 gr. rice

250 γρ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι

250 gr. fine chopped onion

½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

½ bunch dill fine chopped

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
½ ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο

½ bunch parsley fine chopped
½ bunch spearmint fine chopped

200-250 γρ. . ελαιόλαδο

200-250 gr. Olive oil

250 γρ. τριμμένες πατάτες

250 gr. grated potatoes

250 γρ. τριμμένο κολοκύθι

250 gr. grated zucchini

250 γρ. ντομάτες

250 gr. tomatoes

3 λεμόνια (χυμό)

3 lemons (juice)

Αλάτι

Salt

Πιπέρι

Pepper

Κύμινο

Cumin

Γεμιστά άνθη κολοκυθιών
*Stuffed zucchini flowers

Χοχλιοί κοκκινιστοί
*Hohlii kokinisti (snail in tomato sauce)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Συστατικά
2 κιλά χοχλιοί
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
5 σκελίδες σκόρδου
2 φύλλα δάφνης
1 ποτήρι λευκό κρασί
5 ντομάτες ψιλοκομμένες
Αλάτι
Πιπέρι

Ingredients
2 kg. snails
2 onions fine chopped
5 gloves garlic
2 bay leaves
1 glass white whine
5 tomatoes fine chopped

Διαδικασία – Προετοιμασία
Βράστε τους χοχλιούς σε μια κατσαρόλα για 5-6 λεπτά. Στραγγίστε και
πλύντε τους ξανά. Βάλτε σε μια κατσαρόλα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και
σοτάρετε τους χοχλιούς με ελαιόλαδο για 2-3 λεπτά. Σβήστε με λευκό
κρασί και αφήστε τους μέχρι να εξατμιστεί όλο το κρασί. Προσθέστε τις
ντομάτες, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και αφήστε τους να βράσουν σε
χαμηλή φωτιά για 5-10 λεπτά. Στο τέλος προσθέστε τη δάφνη για γεύση.

Pepper

Αρνί με σταμναγκάθι
*Lamb with ‘Stamnagathi’ vegetable

Αρνί με σταμναγκάθι
*Lamb with ‘Stamnagathi’ vegetable
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Διαδικασία – Προετοιμασία
Πλένετε και κόβετε το αρνί στα επιθυμητά κομμάτια. Στεγνώστε καλά. Σε μια κατσαρόλα
ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι και σοτάρουμε το αρνί. Σβήστε με λευκό κρασί,
προσθέστε λίγο νερό (1 ποτήρι) και ψήστε για 50-60 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Προσθέστε
αλάτι και πιπέρι. Σε μια άλλη κατσαρόλα βράζουμε το σταμναγκάθι για 5-10 λεπτά και μετά
το στραγγίζουμε το νερού. Προσθέστε το σταμναγκάθι στην κατσαρόλα με το αρνί, προσθέστε
το λεμόνι και να μειώστει τη θερμοκρασία. Αφήστε το για λίγο να ξεκουραστεί και σερβίρετε.

Salt

Συστατικά

Ingredients

2 κιλά αρνί

2 kg. lamb

2 κιλά σταμναγκάθι

Procedure

Procedure

2 kg. stamnagathi

1 κρεμμύδι

1 onion

Ελαιόλαδο

Olive oil

Αλάτι
Πιπέρι
2 λεμόνια

Boil the snail in a pot for 5-6minutes. Drain and wash them again.
Put in a pot the fine chopped onions and sauté the snails with olive oil for
2-3 minutes. Reduce with the white wine and leave till all wine is gone.
Add the tomatoes, the garlic, salt, pepper and leave to boil in low heat
5-10 minutes. At the end put the bay leaves for flavor.
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Χοχλιοί κοκκινιστοί
*Hohlii kokinisti (snail in tomato sauce)

1 ποτήρι λευκό κρασί

Salt
Pepper
2 lemons
1 glass white wine

Wash and cut the lamb in desired pieces. Dry well. In a casserole add olive oil and onion and
sauté the lamb. Reduce with the white wine and the add some water (1 glass) and cook for
50-60 minutes in low heat. Add salt and pepper. In another casserole boil the stamnagathi
vegetable for 5-10 minutes and then drain the water. Put the stamnagathi vegetable to
the casserole with Lamp, add the lemon and bring down the heat. Leave for some time to
relax and serve.
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location

C

M

Y

CM

MY

Αθήνα / Athens

CY

CMY

K

Ρόδος / Rhodes
Άγιος Νικόλαος
Agios Nikolaos

Κρήτη / Crete
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address book

AEGEO SPAS: Andrea Papandreou Ave., Ammoudara Gaziou,
Heraklion, Crete, T. +302810264400, www.aegeospas.gr

MEGARO RESTAURANT: Elounda-Lasithi, Crete, T.+302841042220,
www.megaro-retsautrant.gr

AMMOUDI CLUB: Mirabello Bay, Ag. Nikolaos, Crete,
T. +302841021500, M. +306940784171 & +306947408311
www.ammoudiclub.com

MELISSA TRADITIONAL PRODUCTS: R. Koundourou Str. 18, Ag.
Nikolaos, Crete, T. +302841024628
METAXA: www.metaxa.com

ATTRATIVO: www.attrattivo.gr
AVIS: www.avis.gr
CANADA FURS by TAKIS ROTHOS: Store 1: 28st October Str.
Ag. Nikolaos, Crete, T. +302841027488, M. +306947129643 &
+306973065126 Store 2: R. Koundourou Str. 25, Ag. Nikolaos, Crete,
T. +3028410 24916, M. +306947129643 & +306973065126
COCO-MAT: www.coco-mat.com
CRETAN SAFARI DRIVE: Milatos, Ag. Nikolaos, Crete
T. +302841089227, M. +306970109495 & +30 69784 88140
www.cretansafaridrive.gr
CRETE TRANSFER: Gnoseos Str. 7, Ag. Nikolaos, Crete
T. +306944226834, www.crete-transfer.gr
DEVERAKIS JEWELLERY: Kontogianni Str. 9, Ag. Nikolaos, Crete
T. +302841082416
DOULOUFAKIS WINERY: Dafnes, Heraklion, Crete
T. +302810792017, www.cretanwines.gr
ELITE STROM: www.elitestrom.gr
ERGOSPASIO: Akti Oloundos Str. 5, Elounda, Crete
T. +302841042082, M. +306931383119, www.ergospasio.gr
GIANNIS JEWELLERY: R. Koundourou Str. 41, Ag. Nikolaos, Crete
T. +302841082907, M. +306980404545, www.yiannis-jewellery.com
GIORGOS PLAKA RESTAURANT: Plaka, Elounda-Lasithi, Crete
T. +302841041353, www.giorgos-plaka.gr
GOLD PIANO RESTAURANT: R. Koundourou & Sfakianaki Str. 3
Ag. Nikolaos, Crete, T. +302841022966, M. +306984342177
www.goldrestaurant.gr

MAGNOLIA GRACE: Shopping Land, Kolokotroni 1, Kifissia, Athens,
T. +302108016340, www.mgpremium.com
NILOS JEWELS: R. Koundourou 25, Ag. Nikolaos, A. Papandreou Str.
1, Elounda, Crete, Hotel: PORTO ELOUNDA & PENINSULA RESORT,
Athens: Κ. Servias Str. 7, T. +302841042150
ORLOFF SPA: Thiseos Ave. 103, Ekali, Athens, T. +302111067456,
www.orloffspa.gr & www.orloffdayspa.gr
PIRAEUS BANK: www.piraeusbank.gr
SILVA WINES: Siva Municipality of Paliani, Heraklion, Crete
T. +302810792021, www.silvawines.gr
STRATARIDAKIS WINES: Ag. Apostoloi, Kastaliana, Crete
T. +302891071340, M. +306977805355, www.strataridakis.gr
STYLIANOS: Athens: Kanari Str. 23, Kolonaki, T. +302103388244,
Crete: Ag. Mina & Katechaki Str. 22, Heraklion, T. +302810226445,
www.stylianos.com.gr
TAF: Roastery: 23rd km N.R Athens-Lamia, Ag. Stefanos, Athens
T. +302106218172 Shop: Em. Mpenaki Str. 7, Athens
www.cafetaf.gr
TSOUKAKIS JEWELLERY: Akti Koundourou Iosif 25 & S.
Venizelou Str. 15, Ag. Nikolaos, Crete, T. +302841082670 & T.
+302841082070
VAKINSPIRE: Spefsipou Str. 1, Kolonaki, Athens, T. +302167004436,
M. +30 6945555009, www.vakinspire.com
ZERTEO: Kyprou Str. 78, Glyfada, Athens, T. +302108946682 &
Kolokotroni Str. 1, Kifissia, Athens, T. +302106234324
www.zerteojewellery.com

KANALI RESTAURANT: Ancient Olous, Elounda, Crete
T. +302841042075, www.eloundakanali.gr

R. Koundourou & Sfakianaki str. (Pedestrian street), Ag. Nikolaos, Crete, Greece
Reservations: (+30) 2841022966, (+30) 6984342177, e-mail: lastradagold@hotmail.com
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