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Leading SPA Management Solutions

“Relax your spirit and indulge yourself
in the power of human touch”
Discover a unique SPA ritual experience
and awaken your senses! Allow yourself
to enjoy a deep relaxation on an exquisite
journey performed by Aegeo Spas team.

143 Papanastasiou Avenue, 71409
Heraklion, Crete, Greece
T: +30 2810 263700
E: manager@aegeospas.gr

www.aegeospas.gr

With a view to provide an ultimate solution
to stress, to sedentary lifestyle and the
dysfunctions of physical & mental health,
we offer an array of exclusive facial and body
treatments that emphasized to enhance the
importance of five senses.

We have carefully selected high quality
of essential oils, Greek traditional herbs
and spices that inspire our extraordinary
spa treatments to anticipate the luxurious
experience that awaits.
You will find us at the exquisite waterfront
locations of BLUEGR group of Hotels in Crete.
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EDITORIAL

L

ife never stands still. ‘’Be

the change you want to see in the world’’
Mahatma Gandhi wisely said.
Life is not only travelling to fancy resorts.
Life is an authentic personal experience.
Today, in the tourism global fora, two
concepts are being discussed and promoted - the experiential and the authentic
- fundamental components of the travelling
experience.
The term “luxury” is already old – fashioned
and left behind. However, for bluegr Hotels
& Resorts, the ‘democratization’ of luxury is
in our blue philosophy and culture. For us,
luxury has always been identified with other
concepts: a warm smile during the stay, the
abundance of nature around us, the energy
of a magical place such as Crete. We never
combined luxury with the display of wealth
or with a use of expensive materials.
Our belief is that simplicity, relaxation and
spontaneous chic as well as the authentic

ΠΆΝΩ ΑΠ ’ ΌΛΑ μετράει η ζωή. “Γίνε εσύ η

αποσυμπίεσης που νιώθει ο ταξιδιώτης όταν

experiences arise from the decompression a

αλλαγή που επιθυμείς να δεις στον κόσμο’’ είπε

αντικρίζει μπροστά του τη θάλασσα ή από το

traveler feels when he is gazing the sea or the

ο Μαχάτμα Γκάντι. Ζωή δεν είναι να ταξιδεύεις

χαμόγελο που σχηματίζεται και τη ξεγνοιασιά

smile and sense of carefree inspired by the sim-

για να διαφημίζεις τις διακοπές σε κάποιο

που εμπνέει το λιτό και φυσικό στυλ του

ple and natural style of the microcosm we offer.

πολυτελές ξενοδοχείο ανά τον κόσμο. Η ζωή

μικρόκοσμου που του προσφέρουμε.

Through this, our new adventure in print,

προϋποθέτει να ζεις αυθεντικές εμπειρίες.

Μέσα από το νέο έντυπο εγχείρημά μας,

we affirm the principles that have guided us

Σήμερα, στα μεγαλύτερα τουριστικά fora του

επιβεβαιώνουμε όλα όσα πρεσβεύουμε,

throughout the years, enriching Greek Hospi-

πλανήτη, όλοι συζητάνε και προβάλλουν

εμπλουτίζοντας τον ελληνικό τουρισμό με

tality with elementary values such as educa-

αυτές τις δύο έννοιες - της βιωματικότητας και

βασικές αξίες, όπως εκπαίδευση, καινοτομία,

tion, innovation, diversity, and transcendence.

της αυθεντικότητας, που αποτελούν θεμελιώδη

διαφορετικότητα και υπέρβαση.

Our priceless asset to the New Generation

συστατικά της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Ο όρος

Η πολύτιμη παρακαταθήκη μας προς την Νέα

focuses on this concept of sustainable

«πολυτέλεια» έχει πια ξεπεραστεί.

Γενιά αφορά αυτή ακριβώς την ευαίσθητη

and conscientious tourism along with the

Ωστόσο, για τον όμιλο bluegr Hotels & Resorts

τουριστική συνείδηση και παιδεία της

culture of offering.

ο ‘εκδημοκρατισμός’ της πολυτέλειας

προσφοράς. Την μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά

We will pass it on to our children and to the

αποτελεί έκφραση της εταιρικής μας

μας και σε όλες τις μελλοντικές γενιές με τα

factured 52850 calibre. The fact that innovative new

future generations with the immortal words

κουλτούρας. Για εμάς η πολυτέλεια είναι

αθάνατα λόγια ενός μεγάλου Κρητικού, του

technology no longer needs an eternity to achieve leg-

of a great Cretan, Nikos Kazantzakis:

ταυτισμένη με διαφορετικές έννοιες: ένα

Νίκου Καζαντζάκη:

“Love responsibility
Say, I alone
will save the world.
If it is lost, I am to blame “

ζεστό χαμόγελο, το απέριττο της φύσης γύρω

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
θα σώσω τον κόσμο.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω»

μας, την ενέργεια ενός μαγικού τόπου όπως
η Κρήτη. Ποτέ δεν συνδέσαμε την πολυτέλεια
με τον πλούτο ή την επιλογή ακριβών υλικών.
Gina Mamidakis
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αυθόρμητο chic όπως και οι αληθινές πολύτιμες
εμπειρίες προκύπτουν από το αίσθημα

endary status can be seen in the annual calendar,
where the month, date and day can be read off at a

come legends; IWC’s Portugieser took just 75 years.

glance.

IWC . E NG IN E E RE D FOR M E N .

For it is that long since the appearance of the first IWC
Portugieser with a pocket watch movement marked the
beginning of a new legendary era. And that revolutionary step forward is still mirrored today in the IWC-manu-

Mechanical movement, Pellaton automatic winding
system, IWC-manufactured 52850 calibre, 7-day power
reserve with display, Annual calendar with displays for
the month, date and day, Anti-reflective sapphire-glass,
See-through sapphire-glass back, Water-resistant 3 bar,
Diameter 44.2 mm, Alligator leather strap by Santoni

Watch the video about the
Portugieser Collection

IWC SCHAFFHAUSEN, SWITZERLAND. WWW.IWC.COM - RICHEMONT HELLAS 210 6471310
AUTHORIZED DEALERS: • ATHENS: ORA KESSARIS - ATLANTIS - IMANOGLOU • MAROUSI: GOLDEN HALL KESSARIS • NEO PSYCHIKO: PATSEAS
• GLYFADA: IMANOGLOU • THESSALONIKI: TEMPUS - GOFAS • MYKONOS: ORA KESSARIS • CRETE: CROESUS - NILOS
• SANTORINI: ZOE JEWELRY • KOS: VOLAKA JEWELLERY • CYPRUS: VE SHOP

Πιστεύουμε ότι η απλότητα, το χαλαρό και
Managing Director

Por tugieser Annual Calendar. Ref. 5035:
It took Portugal’s ocean-going heroes centuries to be-

Τζίνα Μαμιδάκη
Διευθύνουσα Σύμβουλος

FLASHBACK

CARDS

Family power
George & Aristea Mamidakis- A true Cretan story

Miles & More
World
Mastercard

Γεώργιος & Αριστέα Μαμιδάκη –
Μια αληθινή κρητική ιστορία

G

eorge Mamidakis was born in

the same time gentle, sweet and demanding,

the small village of Anoskeli, near the town of

generous and practical, she instilled the values

Kissamos, in western Crete. He trained as a

of family, morality and dynamic creativity in her

surveyor and began his professional career in

two daughters, who continued developing the

the Topographical Service. During the German

Mamidakis businesses. She grew older and

occupation, he was a member of the Resist-

enjoyed her six grandchildren.

Clockwise from top,
George Mamidakis.
G.M. and his wife,
Aristea. Aristea
Mamidakis with
her daughters,
Marilena & Gina.
Από αριστερά,
Γεώργιος Μαμιδάκης. Ο ίδιος με τη
σύζυγό του, Αριστέα.
H Αριστέα Μαμιδάκη
με τις κόρες της
Μαριλένα & Τζίνα.

ance. His first business venture involved the
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production of rose oil. A few years later, his

Στο μικρό, αλλά γραφικό Κρητικό χωριό της

τα αυτοκίνητα Lada. Ιδιαίτερα διορατικός

intelligent and bold approach opened the door

Ανώσκελης Κισάμου γεννήθηκε το 1929 ο

και με βαθιά αγάπη για την ιδιαίτερη και

to communication and economic cooperation

Γεώργιος Μαμιδάκης του Ιωάννη, πρωτοπόρος

πανέμορφη πατρίδα του, την Κρήτη, ο

with Russia in the oil sector.

της ομώνυμης επιχειρηματικής δυναστείας.

Γεώργιος Μαμιδάκης εξαγόρασε το 1974 το

Mamidakis & Co was founded in 1955 and

Από την εφηβεία του κιόλας, στα χρόνια της

ξενοδοχείο Minos Beach στον κόλπο του

was very active in the field of bunkering

Κατοχής πολέμησε με την Εθνική Αντίσταση,

Μιραμπέλου, ενώ αργότερα απέκτησε δύο

(refuelling seagoing vessels). With the

δείχνοντας από νωρίς το θάρρος και την

ακόμη ξενοδοχειακές μονάδες.

creation of 540 gas stations, it distributed

αυτοθυσία που τον διέκριναν σε όλη

Προσωπικότητα πολυσύνθετη, ξεχώριζε για

petroleum products throughout Greece.

του τη ζωή. Μετά τον Πόλεμο, σπούδασε

τις αξίες, τη φρονιμάδα, τη λεβεντιά, την

Until 1983, it supplied Greece’s state refin-

τοπογράφος κι εργάσθηκε αρχικά στην

οξυδέρκεια, την ειλικρίνεια και το αστείρευτο

eries with crude oil, using its own tankers.

Τοπογραφική Υπηρεσία, αλλά το εμπορικό

χιούμορ του. Η γυναίκα της ζωής του, Αριστέα

In 1973, Mamidakis Group imported Lada

του αισθητήριο τον οδήγησε σύντομα

Μαμιδάκη, γεννήθηκε στα Χανιά και ήταν το

cars into Greece for the first time.

στην παραγωγή ροδέλαιου. Μέσα σε λίγα

πέμπτο παιδί του Γρηγορίου και της Μαρίας

Far-sighted and with a deep love for Crete, the

χρόνια, αξιοποιώντας την εξυπνάδα και την

Χαλκιαδάκη, ξενοδόχων της εποχής.

island of his birth, George Mamidakis bought

τόλμη του, άνοιξε πρώτος τις πόρτες της

Ως σύζυγος, η Αριστέα Μαμιδάκη δεν θα

the Minos Beach Hotel at Mirabello Bay in

επικοινωνίας και της οικονομικής συνεργασίας

μπορούσε ποτέ να βρίσκεται πίσω από τον

1974. He later built two other hotel complexes.

με την Ρωσία στον τομέα των πετρελαιοειδών.

Γεώργιο, αλλά μόνο δίπλα του. Εργάσθηκε

A multifaceted personality, George stood out

Η ΑΕΕΠ Γ. Μαμιδάκης & Σια ιδρύθηκε το 1955

κοντά του και συνέχισε να διαχειρίζεται με

for his values, decency, honesty and inexhaust-

και ανέπτυξε εντυπωσιακή δραστηριότητα

το ίδιο πάθος τις οικογενειακές επιχειρήσεις

ible humor. Aristea Mamidakis was born in

στο χώρο του εφοδιασμού ποντοπόρων

τους και μετά το θάνατό του. Δυναμική και

Chania and was the fifth child of the hoteliers

πλοίων. Με τη δημιουργία 540 πρατηρίων,

ταυτόχρονα ήπια, γλυκιά και απαιτητική,

Gregory and Maria Chalkiadakis.

κάλυψε τη διανομή πετρελαίου σε όλη την

γενναιόδωρη και πρακτική, ενστάλαξε τις αξίες

As a wife, Aristea Mamidakis was never in the

Ελλάδα και μέχρι το 1983 εφοδίαζε με αργό

της οικογένειας, της ηθικής και της δυναμικής

shadow of her husband George, but always

πετρέλαιο τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια,

δημιουργικότητας στις δύο κόρες της, που

by his side. She worked with him closely and

χρησιμοποιώντας tankers της ιδιοκτησίας της.

συνέχισαν και εξέλιξαν τις επιχειρήσεις

continued to work in their companies with the

Παράλληλα, το 1973 ο Όμιλος Μαμιδάκη

Μαμιδάκη. Η ζωή τής επεφύλαξε τη χαρά να

same passion after his death. Strong but at

εισήγε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά

μεγαλώσει τα έξι εγγόνια της.
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With Miles & More World Mastercard® by Piraeus Bank
every purchase becomes miles that in turn become travels,
unique privileges and branded gifts.
Get a Miles & More World Mastercard and enjoy beneﬁts such as:
- Welcome bonus up to 5,000 award miles
- 1 award mile for every €1 spent on purchases
- No mileage expiration*
The product is provided under the current restrictive provisions regarding funds transfer.
*With Miles & More World Mastercard by Piraeus Bank your miles are exempt from
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Miles & More terms & conditions. Not relevant for Frequent Travellers, Senators and
HON Circle Members as due to their status miles will not expire as long as they hold
the status.
T. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

No.1 Bank in Greece

Business Values

An innovative company aiming for excellence inspiring the generations to come
Εταιρία πρότυπο κληρονομιά στις επόμενες γενιές

Financial sustainability & profitability
Οικονομική ευρωστία &
αποδοτικότητα

bluegr Hotels & Resorts

We Inspire
Your Holidays

Social &
environmental
responsibility
heritage
Υπευθυνότητα
στην κοινωνία &
το περιβάλλον

Wise governance
& effective Board
of Directors
Σοφή διακυβέρνηση
& αποτελεσματική
διοίκηση

Increase long term
guest equity &
create sustainable
guest value
Δημιουργία και ενίσχυση
αειφόρων δεσμών με τους
φιλοξενούμενούς μας

We are committed to delight our guests with unique products and services
in a personal, friendly and warm environment.
Proud &
enthusiastic
employees
Περήφανοι &
ενθουσιώδεις
εργαζόμενοι

Δεσμευόμαστε να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες μας με μοναδικά προϊόντα
και υπηρεσίες σε ένα προσωπικό, φιλικό και ζεστό περιβάλλον.

Devoted & delighted
guests
Γοητευμένοι &
αφοσιωμένοι
φιλοξενούμενοι

Vision
Όραμα
We are an innovative enterprise that aims to

Company profile
Eταιρικό προφίλ

achieve excellence and inspire generations to come.
Our goals include prudent management and
effective administration, financial sustainability and
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Values
Aξίες

10 golden principles
10 βασικές αρχές

bluegr Hotels & Resorts is a private, family-owned hospitality

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts είναι μια ιδιωτική, οικογενειακή

profitability, long term guest equity increase and

ethics/ ηθική

Committed to quality / Δέσμευση στην ποιότητα

enterprise that was envisioned and founded by its CEO,

τουριστική επιχείρηση, η οποία αποτέλεσε όραμα της διευθύνουσας

guest value sustainability, devoted and delighted

integrity/ ακεραιότητα

Leadership loyalty to rules / Ηγετική δέσμευση στους

Gina Mamidakis. The group’s aim was to elevate luxury holi-

συμβούλου του, Τζίνας Μαμιδάκη. Στόχος ήταν να αναγάγει τις

guests, proud and enthusiastic employees and

credibility/ αξιοπιστία

κανονισμούς

days to a new level of enjoyment by introducing an entirely

πολυτελείς διακοπές σε ένα καινούργιο επίπεδο απόλαυσης,

social and environmental responsibility.

modesty/ σεμνότητα

Committed to financial health / Δέσμευση στην

new experience for 4- and 5-star hotels in Greece, founded

παρουσιάζοντας μια νέα εμπειρία σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία

social concern/ κοινωνικό

οικονομική ευμάρεια

on the 3 pillars of quality tourism: breath-taking locations,

τεσσάρων και πέντε αστέρων, υποστηρίζοντας τους τρεις πυλώνες

Είμαστε μια εταιρεία που καινοτομεί και στοχεύει

ενδιαφέρον

Committed to our local communities / Δέσμευση στις

exceptional service and authentic experiences. The bluegr

του ποιοτικού τουρισμού: Εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές

στην αριστεία, εμπνέοντας τις επόμενες

sense of esthetic/

τοπικές μας κοινωνίες

Hotels & Resorts Group features five of the best hotels in

υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες. Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts

γενιές. Μέσα στους στόχους μας είναι η σοφή

καλαισθησία

Respect the environment / Σεβασμός στο περιβάλλον

Greece: Minos Beach art hotel, Sensimar Minos Palace hotel

διαθέτει πέντε από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα: στην Κρήτη

διαχείριση και αποτελεσματική διακυβέρνηση,

innovation/ καινοτομία

Respect employees, partners and customers / Σεβασμός

& suites, and Candia Park village in Crete; Life Gallery athens

το Minos Beach art hotel, το Sensimar Minos Palace hotel & suites, και

η οικονομική βιωσιμότητα και αποδοτικότητα,

στο προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες

in the northern suburbs of Athens; and the Sunprime Mira-

το Candia Park village, το Life Gallery athens στα βόρεια προάστεια

η δημιουργία και ενίσχυση αειφόρων δεσμών

Pamper and increase our loyal guests / Φροντίδα και

mare Park suites & villas in Rhodes, all of which guarantee

της Αθήνας καθώς και το Sunprime Miramare Park suites & villas

με τους φιλοξενούμενούς μας, οι πιστοί και

αύξηση των πιστών επισκεπτών

holidays, filled with leisure and wellness, combining busi-

στη Ρόδο που υπόσχονται διακοπές, γεμάτες χαλάρωση και ευεξία,

ευχαριστημένοι επισκέπτες, οι περήφανοι και

Be passionate / Πάθος

ness and pleasure, family fun and romantic getaways.

συνδυάζοντας τη δουλειά με τη διασκέδαση και τις οικογενειακές

ενθουσιώδεις εργαζόμενοι καθώς και η κοινωνική

Be innovative / Πρωτοπορία

στιγμές με τον ρομαντισμό.

και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Be unique / Μοναδικότητα
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Life Quotes

Gina Mamidakis / Τζίνα Μαμιδάκη
CEO
Do not rule with arrogance.
Μη άρχε υβρίζων.
Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
Do nothing in excess.
Μηδέν Άγαν.
Nα κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας
την υπερβολή.

Vasilis Barbas / Βασίλης Μπάρμπας
CIO
Make your present time pleasant.
Το παρόν ευ ποίει.
Να καθιστάς ευχάριστο τον
παρόντα χρόνο σου.
Thales Milesius / Θαλής ο Μιλήσιος

Praise ethos.
Ήθος δοκίμαζε.
Να επιδοκιμάζεις το ήθος.

Katerina Mamidaki / Κατερίνα Μαμιδάκη
Marketing & Communication Manager

Tanya Hanikian / Τάνυα Χανικιάν
Purchasing Manager & CSR Coordinator

We come to be just by doing just acts, we come
to be wise by doing wise acts, and we come
to be valiant by doing valiant acts.
Τα δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τα δε
σώφρονα σώφρονες, τα δ’ ανδρεία ανδρείοι.
Γινόμαστε δίκαιοι πράττοντας πράξεις δίκαιες, σώφρονες πράττοντας
πράξεις σωφροσύνης και ανδρείοι πράττοντας πράξεις ανδρείας.
Aristotle / Αριστοτέλης

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

A philosopher be.
Φιλόσοφος γίνου.
Να γίνεις φιλόσοφος.
Follow god.
Έπου θεώ.
Ακολούθα το θεό.
Delphic maxims
Δελφικά παραγγέλματα

Meet the bluegr people
Wise quotes from ancient Greek philosophers help us see the world in a better light
Σοφές κουβέντες από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους μας βοηθούν
να δούμε πιο φωτεινό τον κόσμο.

Nikos Grigorakis / Νίκος Γρηγοράκης
CFO

In all things of nature there is something of the
marvelous.
Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.
Σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο.
Aristotle / Αριστοτέλης
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Kostas Dimitriadis / Κώστας Δημητριάδης
CSMO
The sun, as Heraclitus says, is new every day.
Ο ήλιος, καθάπερ ο Ηράκλειτος φησι,
νέος εφ’ ημέρη εστίν.
Ο ήλιος, όπως λέει και ο Ηράκλειτος,
κάθε μέρα είναι καινούργιος.
Heraclitus / Ηράκλειτος

Giorgos Drakiotis / Γιώργος Δρακιώτης
CAO

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.
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.
Agathon / Αγάθων

Stratos Patsakis / Στράτος Πατσάκης
Minos Beach Αrt Ηotel
Hotel Manager,

Michalis Daskalakis / Μιχάλης Δασκαλάκης
Sensimar Minos Palace, Hotel Manager

Wise is he who remains calm at the crucial
moment.
Ήσυχος καιρώ σοφός.
Σοφός είναι όποιος την κρίσιμη
ώρα μένει ήρεμος.
Euripides / Ευρυπίδης

Niki Alexiadou / Νίκη Αλεξιάδου
Life Gallery athens, Hotel Manager

Do much without promising much.
Πράττε μεγάλα μη υπισχνούμενος μεγάλα.
Κάνε πολλά χωρίς να υπόσχεσαι πολλά.
Pythagoras / Πυθαγόρας

Do not think big, for you have been born mortal.
Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.
Αφού γεννήθηκες θνητός, άνθρωπε,
μην έχεις μεγάλες ιδέες.
Menander / Μένανδρος

Christos Mittas / Χρήστος Μήττας
Candia Park Village Hotel Manager
Opportunities do not wait.
Οι καιροί ου μενετοί.
Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν.
Thucydides / Θουκυδίδης

Angelos Pagkalos / Άγγελος Πάγκαλος
Minos Beach art hotel, Hotel Operations Assistant
Make haste slowly.
Σπεύδε βραδέως.
Επιτάχυνε αργά.
Chilon of Sparta / Χείλων ο Λακεδαιμόνιος
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Life Quotes

Sophia Koskina / Σοφία Κοσκινά
Accounting Officer Crete
The greatest ailment is ignorance.
Μέγιστη νόσος η αμάθεια.
Μεγάλη ασθένεια η αμάθεια.
Plato / Πλάτων

Nancy Pavlaki / Νάνσυ Παυλάκη
Accounting Officer Athens

Never hold yourself in too high esteem, but also never despise yourself.
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.
Isocrates / Ισοκράτης

Alone we are smart.
Together we are brilliant.
Μόνοι μας είμαστε έξυπνοι.
Μαζί είμαστε ευφυείς.
Steven Anderson/ educator
Στίβεν Άντερσον/ εκπαιδευτικός

Ioannis Kalaitzidis / Ιωάννης Καλαιτζίδης
Auditing Officer
Nip the evil in the bud.
Aρχόμενον το κακόν κόπτειν.
Σταμάτα το κακό στην αρχή.
Phocylides / Φωκυλίδης

Melanthi Kallergi / Μελάνθη Καλλέργη
CSR Officer
In union there is strength.
Η ισχύς εν τη ενώσει.
Είμαστε ισχυροί όταν είμαστε ενωμένοι.
Aesop / Αίσωπος
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Xenia Samartzidi / Ξένια Σαμαρτζίδη
Reservation Officer
All good things come to the man who toils.
Άπαντα τα καλά του πονούντος γίγνεται.
Όλα τα καλά γίνονται κτήμα του
ανθρώπου που κοπιάζει.
Sophocles / Σοφοκλής

BLUE INSIGHTS

G & A Mamidakis
Foundation
A mosaic of exceptional activities to benefit
people, culture and the environment.
Ένα μωσαϊκό εξαιρετικών δράσεων,
που προάγουν τον άνθρωπο, τον πολιτισμό
και το περιβάλλον.

T

he G & A Mamidakis Foundation
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Με αφετηρία την πεποίθηση πως η εξέλιξη
είναι προϋπόθεση επιτυχίας και κινητήρια
δύναμη την αγάπη για την Ελλάδα, τον
πολιτισμό και την ομορφιά, το σεβασμό και
την ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον,
το ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, την

takes as its starting point the conviction that

επιθυμία για ηθική επιχειρηματική δράση,

evolution is the key to success. It is driven by

ολιστική ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων

a love for Greece, culture and beauty; respect

και δεξιοτήτων στις επερχόμενες γενιές, το

and awareness of the environment; an interest

Ίδρυμα εργάζεται σήμερα για να δημιουργήσει

in society as a whole; and the desire for ethical

τις προϋποθέσεις εκείνες που θα βοηθήσουν

business practices, holistic development and

τους ανθρώπους και τον τόπο να βαδίσουν

the spread of knowledge and skills to future

προς το μέλλον με τα κατάλληλα εφόδια:

generations. The Foundation thus sees it as

αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και όνειρα

its duty to create today the conditions that will

βιώσιμα και πραγματοποιήσιμα.

help Greece and its people face the future with

Αποστολή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

confidence, openness and viable and attaina-

είναι να επινοεί, να συντονίζει, να ενθαρρύνει,

ble dreams. The mission of the G & A Mamida-

να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις συνεπή

kis Foundation is to devise, coordinate, foster

με το όραμά του που αφορούν τις τέχνες,

and implement programmes and actions that

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στόχος

are consistent with its vision and concern the

είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου

arts, people and the environment. Its objec-

της χώρας, η προβολή και υποστήριξη

tive is to highlight Greece’s cultural wealth,

του ανθρώπινου κεφαλαίου της, έτσι ώστε

to promote and support its human capital

να απελευθερωθούν οι δημιουργικές και

in order to release its creative and entrepre-

επιχειρηματικές του δυνάμεις, η ενδυνάμωση

neurial potential, to empower society through

της κοινωνίας μέσα από εκπαιδευτικές

educational actions and training initiatives, to

δράσεις και πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, η

consolidate and enrich the links between tour-

ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των δεσμών

ism and culture, and to restore and protect the

τουρισμού και πολιτισμού, η αποκατάσταση

environment.

και προστασία του περιβάλλοντος.
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People
LoveGreece.com - We give a voice
to Greek Leaders to talk about
what they have accomplished and
to become role models for
the productive, inventive and
innovative part of Greece.
LoveGreece.com - Δίνουμε
φωνή σε Έλληνες Ηγέτες να
μιλήσουν για ό,τι κατάφεραν και
να αποτελέσουν πρότυπα για το
παραγωγικό, πρωτοποριακό και
καινοτόμο κομμάτι της Ελλάδας.

L

oveGreece.com was born in the middle of

the Greek crisis, inspired by the dynamic character and
creativity of the Greek spirit.
Our goal is to showcase and promote the image of
Greece abroad, through the faces of charismatic Greeks
who signify the outward-looking Greece. LoveGreece.
com is supported by Gina Mamidakis, President of the G.
& A. Mamidakis Foundation, who remains committed to
benefiting Greek society through non-profit actions.
The initiative gives voice to successful Greek entrepreneurs, creators and experts to speak on behalf of Greece
by presenting its creative and innovative potential. With
their ethos and vision, they constitute an important
chapter for our country that deserves to surface abroad.
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 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 and
has formed strategic alliances with top institutions and
organizations – 100mentors, WhyAthens, or the Hellenic
Bankers Association to name a few- who support the
LoveGreece.com initiative and help spread our message.

B l u e 26

Ink

Το LoveGreece.com γεννήθηκε μέσα στην

αναδειχθεί στο εξωτερικό.

ελληνική κρίση, εμπνευσμένο από το

Μέσα από συνεντεύξεις και μικρά docu-

δυναμισμό και τη δημιουργικότητα του

mentaries με υπότιτλους στα αγγλικά,

ελληνικού επιχειρηματικού πνεύματος.

πάντα υπό την επιμέλεια της ομάδας

Στόχος μας η ανάδειξη και η προώθηση

του LOVEGREECE.COM, παρουσιάζονται

της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό,

το έργο και τα μελλοντικά σχέδια

μέσα από τα πρόσωπα χαρισματικών

των προβαλλόμενων μελών, όπως

Ελλήνων που σηματοδοτούν την

και μέσα από επιχειρηματικά forums,

εξωστρεφή Ελλάδα.

εκθέσεις, συνέδρια, lobbying events κ.α.

Το LoveGreece.com υποστηρίζεται

Κατέχοντας μια σημαντική θέση στα

από την Τζίνα Μαμιδάκη, Πρόεδρο του

κοινωνικά δίκτυα, και με βασικό motto

Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, το οποίο

“We believe, we can”, το LOVEGREECE.

παραμένει προσηλωμένο στην προσφορά

COM προβάλλει τους πιο δημιουργικούς

στην ελληνική κοινωνία, μέσα από

και εφευρετικούς Έλληνες επιχειρηματίες,

δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

τις πρωτότυπες και βιώσιμες στο χρόνο

Η πρωτοβουλία δίνει φωνή σε

ιδέες τους, τη σημαντική κοινωνική τους

επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες,

δράση έχοντας συνάψει στρατηγικές

δημιουργούς και ειδικούς να μιλήσουν

«συμμαχίες» με κορυφαίους φορείς και

ως εκπρόσωποι της Ελλάδας,

οργανισμούς - 100mentors, WhyAthens,

παρουσιάζοντας το δημιουργικό και

ή την Hellenic Bankers Association - που

καινοτόμο δυναμικό της. Με το ήθος και

στηρίζουν την πρωτοβουλία και βοηθούν

το όραμά τους, συνιστούν ένα σημαντικό

να διαδώσουμε το μήνυμα του Love-

κεφάλαιο για τη χώρα μας που αξίζει να

Greece.com.

BLUE INSIGHTS

Culture
An Οpen Μuseum, art symposia, underwater exhibitions
& exceptional art publications
Ένα Ανοιχτό Μουσείο, Συμπόσια Τέχνης, υποβρύχιες
εκθέσεις και εξαιρετικές εικαστικές εκδόσεις.

o

pen Museum

K.TSOUΚAKIS
jewellery

The best place in town for precious
& semi-precious gifts

Ανοιχτό μουσείο

The G & A Mamidakis has created a valuable

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη έχει δημιουργήσει

collection over the years, containing monu-

μία πολύτιμη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει

mental works by leading artists as Costas

έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως οι Κώστας

Varotsos, Giorgos Gyparakis, Theodoros, Vlas-

Βαρώτσος, Γιώργος Γυπαράκης, Θεόδωρος,

sis Kaniaris, Takis and Costas Tsoclis. Part of

Βλάσσης Κανιάρης, Τάκις και Κώστας Τσόκλης.

this collection is on display at Mamidakis family

Μέρος αυτής της συλλογής εκτίθεται σε

hotels, comprising a true open museum that

ξενοδοχεία της οικογένειας Μαμιδάκη,

can be accessed by all art lovers, both Greek

συνθέτοντας ένα πραγματικό ανοιχτό μουσείο,

and foreign.

προσιτό σε κάθε θαυμαστή της τέχνης, Έλληνα
ή ξένο.

Art Symposia
The concept arose from Gina Mamidakis’ love

Συμπόσια Τέχνης

of culture, and insures that the cultural herit-

Η ιδέα προέκυψε από την αγάπη της Τζίνας

age of different countries will travel all over

Μαμιδάκη για τον πολιτισμό και διασφαλίζει

the world through the eyes of visitors. The

ότι η πολιτιστική κληρονομιά διαφορετικών

first international Art Symposium was held in

χωρών θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα

June 1988 at the Minos Beach Hotel in Agios

από τα μάτια των επισκεπτών. Το πρώτο

Nikolaos, Crete. Artists from Greece, Europe

διεθνές Συμπόσιο Τέχνης πραγματοποιήθηκε

and America created works in the environs

τον Ιούνιο του 1988 στο Minos Beach art ho-

of the hotel and the sculptures that adorned

tel. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη

the hotel’s gardens became part of the hotel’s

και την Αμερική δημιούργησαν έργα στο

natural environment. New works were present-

περιβάλλον του ξενοδοχείου και τα γλυπτά

ed since then. In recent years, the exhibition

που κόσμησαν τους κήπους του ξενοδοχείου

“People and Places in the 1960s” has taken

έγιναν κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος

place presenting black-and-white photographs

του. Νέα έργα παρουσιάστηκαν από τότε.

taken in and around Agios Nikolaos and the

Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκε η

Minos Beach art hotel. Photographs of Cretan

έκθεση «Άνθρωποι και Τόποι τη δεκαετία του

landscapes and traditions, “Crete in black and

1960», με ασπρόμαυρες φωτογραφίες που

white”, have been on permanent display at the

τραβήχτηκαν στον Άγιο Νικόλαο και το Minos

Minos Palace hotel since Easter 2011.

Beach art hotel. Οι φωτογραφίες κρητικών
τοπίων και παραδόσεων, «Η Κρήτη σε μαύρο

Underwater exhibition

και άσπρο», εκτίθενται μόνιμα στο Sensimar

The G. & A. Mamidakis Foundation having at its

Minos Palace από το Πάσχα του 2011.

very core the desire to encourage the dialogue
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between arts, organized an exceptional art

Υπoβρύχια έκθεση

project last summer, which focused on the sea

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη έχοντας στον

shore of Crete and particularly in the area of

πυρήνα του την επιθυμία για την ενθάρρυνση

Agios Nikolaos, where Minos Beach art hotel is

του διαλόγου ανάμεσα στις τέχνες, το

Ink

25, Akti I. Koundourou str. (post of Agios Nikolaos), Tel.: 2841082670
15, Sofokli Venizelou str., Tel.: 2841082070
Agios Nikolaos, Crete, Greece
email: kotsoukakis@yahoo.gr

BLUE INSIGHTS

situated. The exhibition “Sea to Shore Stories”

educational publishings. The first book, “a trip

στο δίκτυο της αυτή την υπαίθρια έκθεση

created by Kostas Ioannides, under the artistic

to the greek mythology”, translated into four

γλυπτών δίπλα στη θάλασσα.

curation of Katerina Gregou consisted of a mul-

languages : greek, english, german and russian.

ti-faceted project that had a significant presence

On this special attempt, Cretan mythology

in various parts of the hotel, creating a ‘path’.

holds a special place. Thus, last summer the

Κατάλογοι Τέχνης και ταξιδιωτικές
εκδόσεις

The exhibition continued submerged under the

“Summer of Mythology” was organized, an

Οι φωτογραφικές εκθέσεις συνοδεύονται

waters of Agios Nikolaos, where one could ad-

original initiative which was taking place in

από εικονογραφημένους καταλόγους που

mire the work “Lost Ears of Agios Nikolaos”, an

bluegr Hotels and Resorts, Minos Beach art ho-

ήταν δωρεάν για τους επισκέπτες και τους

underwater sculptural installation. The last part

tel, Sensimar Minos Palace hotel & suites and

καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί

of the exhibition was the “Hanging Gardens”

Candia Park village at Agios Nikolaos. Through

και δύο ταξιδιωτικοί οδηγοί: «Το Άγνωστο

project, an underwater sound installation that

interactive actions, all visitors, no matter their

της Κρήτης» και «Το Άγνωστο της Ρόδου».

the swimmers and divers of the hotel had the

age, with the valuable help of expert scientists

Επίσης, το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας

chance to enjoy. It is worth mentioning that the

and a specific audiovisual material, were able

Μαμιδάκη ξεκίνησε την έκδοση μίας σειράς

awarded tour application Clio Muse welcomed

to discover the beauty of the greek myths and

εκπαιδευτικών βιβλίων, με το πρώτο “Ένα

to its network this outdoor exhibition.

indulge into them. Our little friends, through

Ταξίδι στην Ελληνική Μυθολογίας” να

an adventurous, experiential action, which

κυκλοφορεί μεταφρασμένο σε τέσσερις

Art Catalogues & Travel Books

included excavations and assembly of vessels,

γλώσσες, ελληνικά αγγλικά, γερμανικά και

Photographic exhibitions are accompanied by

became archeologists for a while. The George

ρωσικά. Στη συγκεκριμένη δράση ξεχωριστή

lavishly illustrated catalogues which were free

& Aristea Mamidakis Foundation identifying

θέση καταλαμβάνει η μυθολογία της Κρήτης

to visitors, hotel guests and artists. At the same

the importance of mind’s cultivation for the

για την οποία διοργανώθηκε πέρυσι το

time, two travel books, “The Unknown Crete”

forthcoming generations, participates in ac-

“Καλοκαίρι Μυθολογίας”, μία πρωτότυπη

and “The Unknown Rhodes” have been pub-

tions for second grade and university students,

πρωτοβουλία, που πραγματοποιήθηκε στα

lished. In addition to these, George & Aristea

with main purpose the enlargement and the

ξενοδοχεία της bluegr Hotels & Resorts,

Mamidakis Foundation launched a series of

enrichment of every day experience in school

τα Minos Beach art hotel, Sensimar Minos

and university. More than that, it creates and

Palace hotel & suites και Candia Park village,

implements original ideas which are related to

στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης. Κατά τη διάρκεια

adults training, Greeks or foreigners.

του Καλοκαιριού Μυθολογίας και μέσα από

live elite
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. Tο Στρώμα Temptation. Τη σειρά στρώματων
Pillow Top με ενσωματωμένο ανώστρωμα. Mε 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.
Για αυτό live elite - sleep elite!

μία σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων, όλοι
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περιβάλλον και τον άνθρωπο διοργάνωσε

οι επισκέπτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, με τη

το περασμένο καλοκαίρι, ένα εξαιρετικό art

βοήθεια επιλεγμένου οπτικοακουστικού

project με κύριο άξονά του τον θαλάσσιο

υλικού και εξειδικευμένων ομιλητών,

χώρο της Κρήτης και συγκεκριμένα του Αγίου

μπόρεσαν να ανακαλύψουν την ομορφιά

Νικολάου, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο

των αρχαίων ελληνικών μύθων και να

Minos Beach art hotel. H έκθεση “Sea to Shore

εντρυφήσουν σε αυτούς. Μάλιστα, οι

Stories” του καλλιτέχνη Κώστα Ιωαννίδη με την

μικροί φίλοι της δράσης, μέσα από μία

καλλιτεχνική επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου

συναρπαστική, βιωματική δράση, με

αποτελούνταν από ένα πολύπτυχο έργο το

ανασκαφές και συναρμολόγηση αγγείων,

οποίο είχε αισθητή παρουσία σε διάφορα

μετατράπηκαν σε μικρούς αρχαιολόγους.

σημεία του ξενοδοχείου δημιουργώντας

Το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη,

μια ‘διαδρομή’. Στη συνέχεια αυτής της

αναγνωρίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας

διαδρομής το Sea to Shore Stories βυθιζόταν

της επόμενης γενιάς συμμετέχει σε δράσεις

κάτω από τα νερά του Αγίου Νικολάου, όπου

που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες

δέσποζε το έργο “Lost Ears of Agios Nikolaos”,

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

μια υποβρύχια γλυπτική εγκατάσταση. Στο

εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές και

τελευταίο σκέλος της η έκθεση παρουσίαζε

φοιτήτριες, και έχουν στόχο τη διεύρυνση

το έργο “Hanging Gardens”, μια υποβρύχια

και τον εμπλουτισμό των εμπειριών που τους

ηχητική εγκατάσταση που απευθυνόταν στους

παρέχει η καθημερινότητα, το σχολείο, το

κολυμβητές και τους δύτες του ξενοδοχείου.

πανεπιστήμιο. Επιπλέον, επινοεί και υλοποιεί

Αξίζει να αναφερθεί ότι η βραβευμένη

πρωτότυπες πρωτοβουλίες με στόχο την

εφαρμογή ξενάγησης Clio Muse υποδέχτηκε

επιμόρφωση ενηλίκων, Ελλήνων και ξένων.

www.elitestrom.gr

BLUE INSIGHTS

A

Μοναδικοί καφέδες από διακεκριμένες φάρμες

part from integrating eco-

friendly practices in our hotels overall management, we are also striving on a daily basis to
enhance environmental awareness among
our guests and local residents. The organization of “green” activities and distribution of
information on natural resources conservation
are a few of our current practices, with more
planned for the future. Such an event was
the International Conference ECOWEEK Crete
2016 in Agios Nikolaos, an initiative of the G.
& A. Mamidakis Foundation in cooperation of
the NGO ECOWEEK, the Municipality of Agios

Environment

•••

Μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς

Our environmental
philosophy is based on the
adoption of a new culture that
extends throughout bluegr
Hotels & Resorts.

μόνο από τις τρέχουσες πρακτικές μας και

Η περιβαλλοντική φιλοσοφία
μας βασίζεται στην υιοθέτηση
μιας νέας κουλτούρας που
αφορά όλα τα ξενοδοχεία
της bluegr.

τη ΜΚΟ ECOWEEK, τον Δήμο Αγίου Νικολάου,

προγραμματίζονται περισσότερες για το
μέλλον. Μεταξύ των δράσεων αυτών ήταν η
διοργάνωση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης του
διεθνούς συνεδρίου ECOWEEK Crete 2016,
μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Γ. & Α.

•••

Επιδέξιο καβούρδισμα

•••

Διεθνώς βραβευμένοι baristi

Μαμιδάκη που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με
την περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα
Λασιθίου και την bluegr Hotels & Resorts. Το
ECOWEEK Crete 2016 είχε την ευρεία αποδοχή
και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας αλλά
και ενός πλήθους στρατηγικών εταίρων
και εταίρων επικοινωνίας που συνέβαλαν

Nikolaos, the Region of Crete Regional Part

ουσιαστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Lassithi and the bluegr Hotels & Resorts. The
ECOWEEK Crete 2016 had wide acceptance

Δεν ενσωματώνουμε απλά φιλικές για το

Επιπλέον, το Ίδρυμα Γ & Α Μαμιδάκη

and support of the local community and a

περιβάλλον πρακτικές στη συνολική διαχείριση

υποστήριξε τον περασμένο Ιούνιο ως χορηγός

number of strategic partners and communica-

των ξενοδοχείων μας, αλλά αγωνιζόμαστε

το 8ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου - «με

tion partners that have contributed substan-

σε καθημερινή βάση να αυξήσουμε την

λένε Ελπίδα». Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

tially to the success of the event’s organization.

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των

σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού,

In addition to this, the G. & A. Mamidakis Foun-

πελατών μας και των κατοίκων της περιοχής.

το ίδρυμα συμμετείχε στο φεστιβάλ

dation supported last June as a sponsor the

Η διοργάνωση «πράσινων» δραστηριοτήτων

υποστηρίζοντας τις δράσεις «Προστατέψτε

8th Children’s Festival of Agios Nikolaos - “my

και η διανομή πληροφοριών σχετικά με τη

τη θάλασσα» και «Ταξίδι στην ελληνική

name is Hope”. With a view to educate young

διαφύλαξη των φυσικών πόρων είναι μερικές

μυθολογία». Παράλληλα άλλη μια αποστολή

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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and older generations about the environment

των “Πρακτόρων του Πλανήτη” ολοκληρώθηκε

and culture, the foundation participated in

στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

the festival, supporting the actions “Protect

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Γεωργίου

the Sea” and “Journey to Greek mythology”.

& Αριστέας Μαμιδάκη, μαθητές Γ’ και Δ΄

Moreover, another “Planet Agents”’ environ-

Δημοτικού του Δήμου Αγίου Νικολάου,

mental mission in Agios Nikolaos of Crete

καθώς και εκπαιδευτικοί μπήκαν στην ομάδα

had been successfully completed. With the

των Πρακτόρων του Πλανήτη και ανέλαβαν

support of the George & Aristea Mamidakis

να προστατέψουν το περιβάλλον από τα

Foundation, students of the 3rd and the 4th

απορρίμματα. Οι μαθητές διάλεξαν τα

grade of primary schools of the Municipality of

πρακτορικά τους ονόματα και ανέλαβαν δράση.

Agios Nikolaos, along with teachers, joined the

Μεταμορφωμένοι σε Πράκτορες του Πλανήτη

“Planet Agents” and undertook the protection

είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν

of the environment from waste. The students

και να μάθουν με βιωματικό τρόπο καθημερινές

chose their agent names and took on action.

πρακτικές για να προστατεύουν το περιβάλλον

Transformed into Planet Agents, they were

από τα απορρίμματα.

given the opportunity to play, have fun and,

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των εθελοντικών

through daily practices, learn how to protect

περιβαλλοντικών δράσεων του ομίλου bluegr

the environment from waste.

Hotels & Resorts, πραγματοποιείται καθε

At the same time, as part of the volunteer envi-

χρόνο με τη στήριξη του προσωπικού των

ronmental activities undertaken by the bluegr

ξενοδοχείων, ο καθαρισμός βυθού όλων των

Hotels & Resorts Group, the hotels’ staff, in

ξενοδοχείων σε συνεργασία με δύτες, καθώς

collaboration with professional divers, also as-

και εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας

sist every year in the cleaning of the sea bed of

και του περιβάλλοντος χώρου, σε συνδυασμό

each one adjacent hotel waterfront;

με δενδροφύτευση. Παράλληλα, στα πλαίσια

the volunteer activity includes clearing the

της Παγκόσμιας μέρας Περιβάλλοντος, όλα

beach and surrounding areas from trash and

τα ξενοδοχεία του ομίλου, διοργανώνουν

debris, and planting trees. In celebration of

διάφορες δραστηριότητες σε Αθήνα και Κρήτη,

World Environment Day, the Group’s hotels

όπως παιδικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες

holds various events in Athens and Crete:

στο Candia Park village, περιβαλλοντικές

children’s art activities at Candia Park village,

περιηγήσεις στο Sensimar Minos Palace hotel

environmental tours at Sensimar Minos Palace

& suites και δημιουργία οικολογικού μενού στο

hotel & suites, and a special eco-menu served

Κool Life bar restaurant του ξενοδοχείου Life

at the Kool Life bar restaurant of the Life Gal-

Gallery athens.

Awards & Achievements
TUI Top Quality Awards 2016-2017
Sensimar Minos Palace & Candia Park village
TripAdvisor all bluegr Hotels
Holidaycheck all bluegr Hotels
TUI Umvelt Champion 2016 Sensimar Minos Palace
Travelife Gold award Sensimar Minos Palace
Kuoni Apollo Customers choice Candia Park village
Thomas Cook Quality award Minos Beach art hotel

Planet Agents, environmental activities and 8th
Children’s Festival of Agios Nikolaos
Πράκτορες του Πλανήτη, περιβαλλοντικές δράσεις
και το 8ο Παιδικό Φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο

Yiannis
Jewellery

World Luxury Hotel Award 2015 Life Gallery athens as Luxury
Business Hotel
We do local Certification standard
EFQM Certification Committed to Excellence - 2 Stars
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Yiannis Jewellery
R. Koundourou 41 - Agios Nikolaos - Crete - Greece, +302841082907, +306970989822
www. yiannis-jewellery.com, ag-nik@otenet.gr
Daily 8.00-24.00
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Perfect

BLUE
DAYS

RENÉ L ACOSTE

FIVE AMAZING HOTELS OF THE BLUEGR GROUP INVITE YOU TO THE
EXPERIENCE OF A LIFETIME. CHOOSE THE ONE THAT IS BEST SUITED TO
YOU AND ENJOY AN UNFORGETTABLE VACATION.
ΠΈΝΤΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ BLUEGR ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΝ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ. ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΆΖΕΙ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΣΕ
ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΑΞΈΧΑΣΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΈΣ
By Antonios Zissis
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BEACHFRONT SETTING
A waterfront haven of relaxation
guarantees an authentic holiday
experience.
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Καταφύγιο χαλάρωσης που εγγυάται
αυθεντική εμπειρία διακοπών

M INO S B EACH AR T H O T EL

The ‘little Venice’
You have stepped on the same beach where Homer chanted his classic epics,
in Crete, the largest, Greek island.
This is the first European culture that flourished two thousand years before
the Ancient Greek miracle, mysterious, still silent but full of life, drunk from
colors, finesse and class that still surprise and impress.
We have prepared especially for you a one and only art hotel, an infinite canvas for your imagination, your dreams and your desires, a new breed of pure,
chic and nature luxury, classy but not flashy.
Βρίσκεστε στην ίδια παραλία όπου ο Όμηρος απήγγειλε τα κλασικά
έπη του, στην Κρήτη, το μεγαλύτερο ελληνικό νησί.
Ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός που άνθισε δύο χιλιάδες χρόνια πριν
από το Αρχαίο Ελληνικό θαύμα, μυστηριώδης, σιωπηλός αλλά γεμάτος ζωή,
μεθυσμένος από χρώματα, χάρη και ανωτερότητα που ακόμα και σήμερα
εκπλήσσουν και εντυπωσιάζουν.
Έχουμε προετοιμάσει ειδικά για εσάς ένα μοναδικό ξενοδοχείο τέχνης, έναν
απέραντο καμβά για να εκφράσετε τη φαντασία, τα όνειρα και τις επιθυμίες
σας, προσφέροντας μία νέα αντίληψη για την πολυτέλεια, αγνή, κομψή και
φυσική με αναμφισβήτητο στυλ αλλά χωρίς φιγούρα κι επίδειξη.
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Right on the water’s edge, the minimalist setting, the “wow” location of
the ‘little Venice’, the alfresco gallery exhibits, the enchanting music, the
prized restaurants and exquisite accommodation options, you can revel
in the essence of an alternative, relaxed, luxury beachfront living in Crete.
Each venue and room features a distinct personality, always individual
and laid-back, with no repetitive interiors, but a creative modern design of
earthy colors, tribal shapes, glass surfaces, natural fabrics and materials
such as stone, wicker and cotton in every corner.
Lush vegetation, crystal clear waters, airy spaces framed by broad walk
paths, rocky plateaus, and wicker pergolas, along with sunset gatherings
at seaside bars and restaurants, invite new friends to connect and bond.
Δίπλα στην ακροθαλασσιά, το μινιμαλιστικό ύφος, την απίστευτη
τοποθεσία της Μικρής Βενετίας, τα εκθέματα των υπαίθριων γκαλερί,
την μαγευτική μουσική, τα πολυβραβευμένα εστιατόρια και την
εξαιρετική φιλοξενία, θα εκστασιασθείτε από την πεμπτουσία της
ανέμελης, εναλλακτικής ζωής στις παραλίες της πανέμορφης Κρήτης.
‘Όλοι οι χώροι και τα δωμάτια διαθέτουν ξεχωριστή προσωπικότητα, με
ιδιαίτερα, χαλαρά και μη επαναλαμβανόμενα μοτίβα και δημιουργικό,
σύγχρονο σχεδιασμό, γήινα χρώματα, γυάλινες επιφάνειες, φυσικά
υφάσματα και υλικά όπως πέτρα, λυγαριά και βαμβάκι σε κάθε μέρος.
Η πλούσια βλάστηση, τα κρυστάλλινα νερά, οι ευάερες τοποθεσίες, τα
γραφικά μονοπάτια, οι βραχόκηποι, οι ξυλόγλυπτες πέργκολες και οι
ευχάριστες συντροφιές στα παραθαλάσσια μπαρ και εστιατόρια την ώρα
του μαγευτικού ηλιοβασιλέματος σας προσκαλούν να κάνετε νέους φίλους.

2

NATURE LUXURY
Wine tasting in local vineyards,
“meet the Cretans” events, blue
bike rides, summer mythology
masterclasses, sailing with the
traditional “kaiki” and hiking in
the mountains and gorges of the
unknown area of Lassithi.

ΦΥΣΙΚΉ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ
Oινογνωσίες σε τοπικούς
αμπελώνες, εκδήλωσεις
«συνάντηση με τους Κρητικούς»,
γαλάζιες ποδηλασίες,
καλοκαιρινά μαθήματα
μυθολογίας, ιστιοπλοϊα με
καϊκια, πεζοπορία σε βουνά και
φαράγγια σε άγνωστες περιοχές
στο Λασίθι.
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Stir in a community feel with cool vibes, and serve up with creative
Mediterranean and local flavors and off-site adventures. Splash in the
refreshing water of the dark blue pool, embark on sea and sand exploits
and cool your senses after a busy day in Crete with revitalizing treatments
at the Ananea Wellness by Aegeo Spa.
Enjoy a truly unforgettable dream vacation for adults, grown-up families,
families with infants, friends and couples at this five-star art hotel filled with
natural beauty in Agios Nikolaos, a proud member of the bluegr and the
Small Luxury Hotels of the world.
A vacation to be relished “like a glass of cool water” as the legendary Cretan
writer Nikos Kazantzakis used to say.
Απολαύστε μια μοναδική συνταγή Κρητικής φιλοξενίας με γνήσια τοπική
ατμόσφαιρα, δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και συναρπαστικές εκδρομές.
Κολυμπήστε στο δροσερό νερό της πισίνας μας, εξορμήστε για θαλάσσιες
εξερευνήσεις και καταπραΰνετε τις αισθήσεις σας μετά από μια γεμάτη
ημέρα στην Μεγαλόνησο με τις θεραπείες ευεξίας Ananea Wellness by
Aegeo Spa.
Ευχαριστηθείτε αξέχαστες, ονειρεμένες διακοπές για ενήλικες, ζευγάρια,
φίλους και οικογένειες με βρέφη και παιδιά στο απαράμιλλης φυσικής

3

ομορφιάς πεντάστερο ξενοδοχείο μας στον Άγιο Νικόλαο, ένα ακόμη
επιφανές μέλος του Ξενοδοχειακού Ομίλου bluegr και της διεθνώς
καταξιωμένης αλυσίδας των Small Luxury Hotels of the World.
Μια εμπειρία που θα απολαύσετε «σαν ένα ποτήρι δροσερό νερό»,
όπως έλεγε κι ο θρυλικός Κρητικός συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης.

SERENE SANCTUARY
Εnjoy peace and quiet in a
luxury villa with a private pool,
spacious terraces and personalized service.
ΓΑΛΉΝΙΟ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ
Απολαύσετε μοναδική ηρεμία
και γαλήνη στις πολυτελείς
βίλες με ιδιωτική πισίνα,
ευρύχωρες βεράντες και
εξατομικευμένο σέρβις.
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SPECTACULAR LOCATION
Offering panoramic views
of the Mirabello Bay.
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Με πανοραμική θέα στον
κόλπο του Μιραμπέλο.

SE NS IM A R MI N O S PALAC E H O T E LS & SUITES

The only 360ο
seaview resort
Minos Palace… Amalthea… Bacchus…
The mere names associated with the Sensimar Minos Palace hotels & suites
venues speak for the pleasures awaiting you at this romantic luxury resort.
Minos Palace, the breathtaking royal residence of the foremost King of
this island situated between Europe, Asia and Africa, that was destined to
become the bridge between these three continents.
Μίνως... Αμάλθεια... Βάκχος...
Και μόνο τα ονόματα που συνδέονται με το Sensimar Minos Palace hotels
& suites και τους χώρους του, αποκαλύπτουν τις απολαύσεις που σας
περιμένουν σε αυτό το ρομαντικό πολυτελές θέρετρο.
Minos Palace, το μαγευτικό παλάτι του πιο διάσημου βασιλιά αυτού του
ιστορικού νησιού που έμελλε να γίνει η γέφυρα μεταξύ τριών ηπείρων,
Ευρώπης Ασίας και Αφρικής.
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Amalthea, the mythical “horn of plenty” that fed Zeus, the father of all
ancient Greek Gods, a synonym of abundant comfort.
Bacchus, the ancient Greek god of fun and revelry, wine, fertility and
ecstasy.
Sensimar, the internationally acclaimed hospitality experience in a peaceful
location with stunning views, heavenly suites, sophisticated dining, wellness
activities and discreet entertainment. Τhe perfect environment to indulge
your dreams and desires.
Add to these, tennis, water sports, diving, soothing spa treatments and
environmental activities.
Αμάλθεια, το μυθικό «κέρας της αφθονίας» που έθρεψε τον πατέρα των
θεών Δία, σύμβολο αφθονίας και άνεσης.
Βάκχος, ο αρχαίος ελληνικός θεός της διασκέδασης, του ξεφαντώματος,
του κρασιού, τη γονιμότητας και της έκστασης.
Sensimar, η διεθνώς καταξιωμένη εμπειρία φιλοξενίας σε μια γαλήνια
τοποθεσία με εκπληκτική θέα, παραδεισένιες σουίτες, εκλεπτυσμένο
φαγητό, υπηρεσίες ευεξίας και ποιοτική διασκέδαση.
Προσθέστε σε όλα αυτά το τένις, τα θαλάσσια σπορ, τις καταδύσεις,
τις ευεργετικές θεραπείες θαλασσοθεραπείας και τις πλούσιες
περιβαλλοντικές δραστηριότητες μας.

ROMANTIC ESCAPE
Candlelight private
dinners under the stars.
All the best that life
has to offer...
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
Δείπνα για δύο
με αναμμένα κεριά.
Τι άλλο να ζητήσει
κανείς;

2
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SECLUDED RETREAT
Benefit from our special travel guides to some of the
most fascinating yet unexplored areas in Crete.

3

ΗΣΥΧΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Ακολουθήστε τους ειδικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς
μας για να ανακαλύψετε τις πιο συναρπαστικές
κι ανεξερεύνητες περιοχές της Κρήτης.

Free your mind and soul, awaken your senses and pamper your body
at our luxury spa. Experience the epitome of relaxation with detoxifying
treatments and stress relieving age-old massage techniques.
Combine the most delicious al fresco lunches with the savouring of
delightful Greek and international dishes and complement it all by tasting
the summer in a glass at the elegant bar on the hotel’s private beach.
Now you see why Minos Palace offers the ideal romantic backdrop for
couples to enjoy a dream vacation, exchange their vows or cherish the
ultimate honeymoon.
Let us welcome you with special flower arrangements and champagne
upon your arrival and then just take care of everything else.
Απελευθερώστε το μυαλό και την ψυχή σας, αφυπνείστε πλήρως τις
αισθήσεις σας και περιποιηθείτε το σώμα σας στο υπερπολυτελές μας
spa. Βιώστε το απόγειο της χαλάρωσης με αποτοξινωτικές αγωγές και
δοκιμασμένες τεχνικές μασάζ για την ανακούφιση του στρες.
Απολαύστε υπαίθρια τα πιο νόστιμα γεύματα με εκπληκτικές ελληνικές
και διεθνείς συνταγές και πιείτε γουλιά-γουλιά το... καλοκαίρι στο κομψό
μπαρ της ιδιωτικής παραλίας που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για εσάς.
Το Minos Palace αποτελεί το ιδανικό ρομαντικό σκηνικό για να χαρείτε τις
διακοπές των ονείρων σας, να ανανεώσετε την σχέση σας και να περάσετε
τον απόλυτο μήνα του μέλιτος με τον έρωτα της ζωής σας.
Αφήστε μας να σας καλωσορίσουμε με φρέσκες συνθέσεις από λουλούδια
και σαμπάνια κατά την άφιξη σας και να φροντίσουμε εμείς για τα πάντα.

B l u e 48

Ink

B l u e 49

Ink

1

ORIGINAL EXPERIENCE
A real neighbourhood with its central clock square
and traditional Kafenion.
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μια αληθινή γειτονιά με την κεντρική πλατεία με
το ρολόι και το παραδοσιακό καφενείο.

CAN DI A PAR K VI LLAGE

The typical
Cretan village
In the Candia Park village, you and your family will truly feel at home.
Our beachfront oasis Park is designed like a traditional Cretan village in Candia,
the ancient capital of Crete and provides the perfect setting.
Crete’s family-friendly credentials are apparent everywhere, thanks
to the hotels’ helpful staff, restaurants with wholesome food, abundant shops,
beaches with comfy loungers and watersports.
Especially in the Candia Park village we will do everything possible to
accommodate, entertain and serve your family in the best possible way
Στo Candia Park village εσείς και η οικογένειά σας θα νιώσετε σαν στο σπίτι σας. To
παραλιακό πάρκο μας, μια όαση σχεδιασμένη σαν ένα παραδοσιακό κρητικό χωριό
στο Ηράκλειο, την αρχαία πρωτεύουσα της Μεγαλονήσου, αποτελεί το τέλειο σκηνικό.
Η αγάπη και φροντίδα των Κρητικών για την οικογένεια είναι παρούσα:
Στο χαμογελαστό προσωπικό των ξενοδοχείων, στα εστιατόρια με την υγιεινή
διατροφή, στην πλήρως εξοπλισμένη τοπική αγορά, στις παραλίες με τις άνετες
ξαπλώστρες και τα θαλάσσια σπορ.
Ειδικά στο Candia Park village θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να φιλοξενήσουμε,
να ψυχαγωγήσουμε και να εξυπηρετήσουμε την οικογένειά σας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
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Here, overlooking the magnificent Mirabello Bay, you will savour
delicious local products and sea food specialties.
The names of our venues reflect our feelings for you as well as our
dedication to provide you with mouth-watering flavours, impeccable service, exceptional amenities and incredible panoramic sea
views that will make dining with your family the ultimate bonding
experience to share with your beloved ones.
At “Agapi” (love in Greek), which is the main restaurant, let your
senses lead you to the aromas and flavours of Cretan and international gastronomy and enjoy live music and dancing to appreciate
the authentic local way of living.
Εδώ μπορείτε να απολαύσετε εύγευστα τοπικά προϊόντα και
παραδοσιακές συνταγές με θαλασσινά.
Τα ονόματα των χώρων μας αντανακλούν τα συναισθήματά μας
για εσάς καθώς και την δέσμευση μας να συνδυάσουμε μαγευτικές
γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση, πολύτιμες ανέσεις και πανοραμική
θέα στη θάλασσα ώστε να γίνει το δείπνο με την οικογένειά σας
η απόλυτα ευχάριστη, βιωματική εμπειρία για να μοιραστείτε με
τους αγαπημένους σας.
Στην κεντρικό εστιατόριο μας την «Αγάπη», αφήστε τις αισθήσεις
σας να γοητευθούν από τα αρώματα και τις γεύσεις της Κρητικής
και διεθνούς γαστρονομίας και διασκεδάστε με ζωντανή μουσική
και χορό σύμφωνα με τα γνήσια τοπικά ήθη και έθιμα.

2

FAMILY RESORT
Exceptional accomodation options,
exciting children’s
facilities and specially
trained personnel.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΘΕΡΕΤΡΟ
Εξαιρετικές
επιλογές διαμονής,
συναρπαστικές
εγκαταστάσεις για
παιδιά και ειδικά
εκπαιδευμένο
προσωπικό.
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PRIVATE BEACH
Revel in the most exciting
water sports adventures or
family activities.
ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΠΑΡΑΛΊΑ
Επιδοθείτε στα
πιο συναρπαστικά
θαλάσσια σπορ και
τα πιο διασκεδαστικά
οικογενειακά παιχνίδια.

At the traditional “Kafeneion” (coffee house), feel like a true Cretan
in the village’s central square, steeped in the essence of the region’s culture.
At “Fili” (kiss) tavern, relish a delectable, casual meal next to the azure sea. Fresh fish and seafood specialties, exquisite Cretan dishes,
à la carte menu choices and children’s classic favourites like pizza,
sandwiches and snacks are sure to let kisses fly in all directions.
And, of course, at “Eros” main Bar, you will find the perfect place to
socialize and express your loving passion for family and friends.
Στο παραδοσιακό «Καφενείο» νιώστε σαν πραγματικός Κρητικός
στην κεντρική πλατεία του χωριού, ένθερμος θιασώτης της
νησιώτικης κουλτούρας.
Στη ταβέρνα μας «Φιλί» ευχαριστηθείτε ένα χορταστικό,
απλό γεύμα δίπλα στη γαλάζια θάλασσα. Φρέσκα ψάρια και
οστρακοειδή, εκλεκτά κρητικά πιάτα, μενού α λα καρτ και
κλασσικές αγαπημένες λιχουδιές των παιδιών, όπως πίτσα,
σάντουιτς και σνακ είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιήσουν όλα τα
γούστα.
Και, φυσικά, στο κεντρικό μπαρ μας, το «Έρως», θα βρείτε το
ιδανικό μέρος για ευχάριστες γνωριμίες και για να εκφράσετε με
πάθος την αγάπη σας για οικογένεια και φίλους.
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L I F E GALLE RY AT H E N S

The urban
nature
Life Gallery athens will inspire you with its natural splendour, aesthetic
finesse, serenity and the most exemplary facilities in accommodation and
wellness.
You will be immersed into the brilliant history of an eternal city more
fresh and rejuvenating than the breeze of its surrounding islands.
We have prepared everything especially for you, believing that life is like
a gallery of pictures in which there are few originals and many copies.
Το Life Gallery athens θα σας εμπνεύσει με το φυσικό περιβάλλον του,
την καλαισθησία, την ηρεμία και τις πλέον υποδειγματικές εγκαταστάσεις
διαμονής και ευεξίας.
Εδώ θα βυθισθείτε στην λαμπρή ιστορία μιας αιώνιας πόλης και θα
εμπνευσθείτε από μια ανάσα, πιο φρέσκια κι αναζωογονητική από την
θαλασσινή αύρα που την δροσίζει.
Έχουμε προετοιμάσει τα πάντα ειδικά για εσάς, ξέροντας ότι η ζωή είναι
σαν μια γκαλερί με φωτογραφίες, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν πολλά
αντίγραφα αλλά μόνο ελάχιστα πρωτότυπα.

1

MODERN ARCHITECTURE
Minimalist design, chic ethnic elements, sleek
glass surfaces, sophisticated lighting systems and
unique furniture.
ΜΟΝΤΈΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
Μινιμαλιστικός σχεδισμός, κομψά έθνικ στοιχεία,
καλαίσθητες επιφάνειες από γυαλί, εξελιγμένα
συστήματα φωτισμού και μοναδική επίπλωση.
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From the graceful ambience of our glass wall swimming pool,
sensually aromatic gardens and Zen oasis to our privileged
accommodation options, such as the uniquely decorated Junior Suite,
Art Studios and Deluxe Rooms.
Our distinguished Kool Life Restaurant will spoil you with an abundant
variety of delectable Greek delights and traditional Mediterranean
recipes.
An unparalleled culinary journey of captivating flavours and scents,
fresh hand-picked ingredients and creative gastronomy variations that
will tickle your taste buds and tempt even the most discerning palate,
enriching you with the ultimate finest dining experience in Athens.
Από τη χαριτωμένη ατμόσφαιρα της πισίνας μας με τον διάφανο
τοίχο, τους αισθησιακά αρωματικούς κήπους μας και την γαλήνια
όαση Ζεν μέχρι τις προνομιακές επιλογές διαμονής, όπως τις μοναδικά
διακοσμημένες Junior σουίτες, τα Art Studios και τα Deluxe δωμάτια.
Στο διακεκριμένο Kool εστιατόριο μας, θα απολαύσετε μια άφθονη
ποικιλία από εύγευστα ελληνικά εδέσματα και παραδοσιακές
μεσογειακές συνταγές.
Ένα απαράμιλλο γαστρονομικό ταξίδι από σαγηνευτικές γεύσεις
και μυρωδιές, ειδικά επιλεγμένα νωπά συστατικά και δημιουργικές
μαγειρικές συνταγές που θα μαγέψουν τα γευστικά αισθητήρια σας
και θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο,
χαρίζοντάς σας την απόλυτη εμπειρία γευσιγνωσίας στην Αθήνα.

RELAX YOUR BODY
Unwind in the jacuzzi, sauna
and hammam, gaze at the
calm pool waters and the
lush pine trees. Rejoice in
the soothing massages and
our beauty treatments.
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
Αφεθείτε στο τζακούζι, τη
σάουνα και το χαμάμ, με
το βλέμμα σας στα ήρεμα
νερά της πισίνας και
τα καταπράσινα πεύκα.
Απολαύστε χαλαρωτικά
μασάζ και περιποιήσεις
ομορφιάς.
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STATE OF THE ART BUSINESS FACILITIES
Turn your business meetings and conference sessions
into eminent, motivating events.
ΥΠΕΡΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
Εξασφαλίσετε την αμέριστη προβολή και επιτυχία
των επαγγελματικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σας.

3
We invite you to take full advantage of the abundant cultural
and smart shopping opportunities in Greece’s historical capital and, especially, its most fashionable suburb, Ekali.
This is exactly where our five star boutique hotel, a member
of the renowned bluegr hospitality group, is advantageously
located.
Savour this precious experience to the fullest so that it will
be yours forever…
Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε πλήρως τον πολιτιστικό
πλούτο και τις αγοραστικές ευκαιρίες της πρωτεύουσας και
του πιο αριστοκρατικού προαστίου της, της Εκάλης, όπου
βρίσκεται το πεντάστερο boutique ξενοδοχείο μας, εξέχον
μέλος του διακεκριμένου Ξενοδοχειακού Ομίλου bluegr.
Απολαύστε αυτή την μοναδική εμπειρία μέχρι τέλους, έτσι
ώστε να γίνει δική σας για πάντα ...
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TURQUOISE SERENITY
A wonderland of beachfront luxury
combined with simplicity.
TΙΡΚΟΥΑΖ ΓΑΛΗΝΗ
Ο θαυμαστός κόσμος της παραθαλάσσιας
πολυτέλειας συνδυασμένης με απλότητα.

SUNPR IM E MI RAM AR E PARK SUI T ES & VIL L A S

The leisure
miracle

As you stand upon the glamorous deck of the Sunprime Miramare Park suites
& villas artificial lagoon and dazzling pool, gazing at their crystal-clear waters,
which blend almost seamlessly with the endless blue of the Aegean Sea and
the magnificent azure of the Rhodes sky, you begin to fathom the beauty in the
poet’s verse: “Oh God, you spend so much blue so that we cannot see you”.
This unique five star seaside resort, right on the famed Ixia beach, provides
an unparalleled orchestration of forms, colours and images that enrapture
your imagination and unrein the essence of spiritual tranquility.
Από το κατάστρωμα της τεχνητής λιμνοθάλασσας του Sunprime Miramare
Park suites & villas, κοιτάζοντας τα κρυστάλλινα νερά της αστραφτερής
πισίνας να συγχωνεύονται άψογα με το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και
το υπέροχο μπλε του Ροδίτικου ουρανού, θα νιώσετε να αναδύεται μέσα
σας η ομορφιά του διάσημου στίχου: «Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να
μην Σε βλέπουμε»
Αυτό το μοναδικό παραθαλάσσιο θέρετρο πέντε αστέρων ακριβώς πάνω
στην περίφημη παραλία της Ιξιάς, αποτελεί ένα αριστουργηματικό πίνακα
από μορφές, χρώματα και εικόνες που συνεπαίρνουν τη φαντασία σας και
απελευθερώνουν την πεμπτουσία της ψυχικής γαλήνης.
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Its marvelous waterfront setting exemplifies ideally the ancient
Greek golden-age notion of “beauty in simplicity”.
After all, you are in Rhodes, the largest island of the Dodecanese and the epitome of the Aegean charm, with its Medieval
Town, the cobblestone alleys of the Street of Knights, the Palace

2

of the Grand Magister, the Archaeological Museum, the church
of Virgin of the Castle, the Turkish baths and the best-preserved
fortified city in Europe.
Welcome to our Island Garden of Eden!
UNRIVALLED FACILITIES
A unique five star seaside park with 175 bungalows and
suites with spacious and charmingly appointed rooms in
only single and two storey buildings.

H θαυμάσια παραλιακή τοποθεσία του αποτελεί

ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ
Ένα μοναδικό παραθαλάσσιο πάρκο πέντε αστέρων
αποτελούμενο από 175 bungalows και σουίτες με
ευρύχωρα, άψογα διακοσμημένα δωμάτια, αποκλειστικά
σε κτίρια ενός ή δύο το πολύ ορόφων.

Είσαστε άλλωστε στη Ρόδο, το μεγαλύτερο νησί των

χαρακτηριστικό παράδειγμα του αρχαίου ελληνικού κλασσικού
ιδανικού «της ομορφιάς στην απλότητα». Το περιβόητο
«φιλοκαλούμεν τε γαρ μετ’ ευτελείας» του Περικλέους
συνδυάζεται με την άριστη φιλοξενία.
Δωδεκανήσων, το πρότυπο της Αιγαιοπελαγίτικης γοητείας
με το Μεσαιωνικό Φρούριο της, τα πλακόστρωτα σοκάκια
της οδού των Ιπποτών, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου,
το Αρχαιολογικό Μουσείο, την εκκλησία της Παναγίας του
Κάστρου, τα τουρκικά λουτρά και την καλύτερα διατηρημένη
οχυρωμένη πόλη στην Ευρώπη.
Καλώς ήλθατε στη Νήσο της Εδέμ!
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BLUE EXPERIENCE

Sea & Sand
The Mirabello Bay in Aghios Nikolaos, Crete, opens out before you.
Ο κόλπος του Μιραμπέλλου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης απλώνεται μπροστά σας.

τ

he true meaning of the bluegr

experience lies in the exquisite blue waters
embracing the Group’s hotels. The dive in
pleasure can last for ever – as a memory, as
an image. What greater privilege is there than
relaxing in such a blessed land?
Staying by the sea at the Minos Beach art hotel, the Sensimar Minos Palace and the Candia
Park village in Crete is driven by the energy of
water. Life in this holiday microcosm revolves
around a series of sea activities revitalizing
body and soul after the winter weariness and
stress. Lovely sunloungers, strategically placed
along the shore, await for you to indulge in
their comfort. That’s the starting point; the rest
depends on each visitor’s individual desires.
Tο πραγματικό νόημα της εμπειρίας, στα
ξενοδοχεία της bluegr, κρύβεται στα υπέροχα
γαλάζια νερά που αγκαλιάζουν τα ξενοδοχεία
του ομίλου. Η βουτιά στην απόλαυση μπορεί
να κρατήσει για πάντα ως ανάμνηση, ως
εικόνα. Υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από τη
χαλάρωση σε ένα τόσο ευλογημένο τόπο;
Η διαμονή δίπλα στη θάλασσα στο Minos
Beach art hotel, το Sensimar Minos Palace
hotel & suites και το Candia Park village στην
Κρήτη διαθέτει την ενέργεια του νερού. Και η
ζωή εδώ , σε αυτό τον μικρόκοσμο διακοπών
είναι αφιερωμένη σε μια σειρά από θαλάσσιες
δραστηριότητες που αναζωογονούν το σώμα

BLUE EXPERIENCE

A dive in individual desires
At the Minos Beach art hotel, all those ready to
enjoy nature’s precious gift can take part in diving lessons in the calm sea, exploring ancient
underwater ruins, shipwrecks, rocky cliffs,
caves and shoals under the watchful eye of the
certified Pelagos Dive Center which operates
within the hotel. Sports for fans of windsurfing,
water-skiing and sailing are available here, as
well as trips with small boats around the bay or
daily cruises to Spinalonga and Mohlos.
Those opting for Sensimar Minos Palace hotel
& suites can also enjoy diving and water sports
in the seclusion dictated by the protocol of this
romantic hideaway. Imagine a romantic dive
just for two or an exciting ride on the waves
with your surfboards. And the best of it is,
you don’t have to worry about organizational
details: By the time you have finished breakfast
and put on your new bathing suit, all practicalities will have been taken care of by the helpful
staff of the Mediterranean View Diving center
of Candia Park village that is there to give you
the chance to relax in the deep blue.

Endless hours of play
Have you arrived in Crete with your kids?
Then they have the unique opportunity of
discovering the excitement of vacationing in a
privileged place by the sea. At the Candia Park
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και την κουρασμένη από τις εντάσεις του

Σπορ για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας, του

View Diving center του Candia Park village για

χειμώνα ψυχή. Οι αναπαυτικές ξαπλώστρες

θαλάσσιου σκι αλλά και της ιστιοπλοϊας είναι

να προσφέρει την ευκαιρία να χαλαρώσετε

είναι στρατηγικά τοποθετημένες μπροστά

διαθέσιμα εδώ καθώς και εκδρομές με μικρά

μέσα στο απέραντο γαλάζιο.

ακριβώς από την ακτή και σας περιμένουν να

πλοιάρια γύρω από τον κόλπο ή και ημερήσιες

βυθιστείτε στην απόλαυση που προσφέρουν.

κρουαζιέρες στη Σπιναλόγκα και τον Μόχλο.

Ατελείωτες ώρες παιχνιδιού

Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας. Και οι

Θαλάσσιες δραστηριότητες και καταδύσεις

Μήπως έχετε φτάσει στην Κρήτη μαζί με τα

υπόλοιποι έχουν να κάνουν με τις προσωπικές

μπορούν να απολαύσουν και όσοι

παιδιά σας; Τότε η ευκαιρία να ανακαλύψουν

επιθυμίες κάθε επισκέπτη.

προτιμήσουν το Sensimar Μinos Palace hotel

τη γοητεία της διαμονής δίπλα σε ένα

& suites και μάλιστα με όλη την απομόνωση

προνομιούχο μέρος για τις ημέρες των

Βουτιά στις προσωπικές επιθυμίες

που ορίζει το ρομαντικό “πρωτόκολλο” του

διακοπών δίπλα στη θάλασσα είναι μοναδική.

Στο Minos Beach art hotel όλοι όσοι είναι

συγκεκριμένου καταφυγίου. Φανταστείτε

Στο Candia Park village, την όαση αναψυχής

αποφασισμένοι να απολαύσουν το πολύτιμο

μια ρομαντική κατάδυση μόνο για εσάς τους

για παιδιά και οικογένειες, η πρόκληση είναι

δώρο της φύσης, μπορούν να συμμετέχουν

δύο. Ή μια τελική αναμέτρηση με τα κύματα

εκεί για όλους! Ποιος θα βουτήξει πρώτος

σε μαθήματα καταδύσεων στα ήρεμα νερά

και τις ιστιοσανίδες σας. Δεν χρειάζεται καν

στα καταγάλανα νερά; Και το κυριότερο

της θάλασσας εξερευνώντας στο βυθό αρχαία

να αναρωτηθείτε ποιος θα τα οργανώσει όλα

ποιος θα πρωτοκάνει ιστιοσανίδα και θα

ερείπια, ναυάγια, βραχώδεις πλαγιές, σπήλαια

αυτά. Μέχρι να ολοκληρώσετε το πρωινό σας

μάθει να ισορροπεί σκίζοντας τα νερά;

και ύφαλους της περιοχής κάτω από το

και να βάλετε το καινούριο σας μαγιό, όλα

Η διασκέδαση στην παραλία έχει μόλις

άγρυπνο μάτι του πιστοποιημένου Pelagos Dive

τα πρακτικά ζητήματα έχουν λυθεί από το

ξεκινήσει. Και θα κρατήσει ατελείωτες ώρες

Center που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου.

εξυπηρετικό προσωπικό στο Mediterranean

μέχρι να πέσει ο ήλιος και να εξαντληθούν

Ink

LA STRADA
,

Lake View Cafe - Restaurant
Greek & Italian Cuisine
Since 1991

N.Plastira 5, Agios Nikolaos, Crete
T.: +30 28410 25841
lastradagold@hotmail.com
facebook.com/lastrada.crete
www.lastradarestaurant.gr
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CMYK colour guide

village, an oasis of recreation for families with chil-

τα αποθέματα ενέργειας. Θαλάσσιες

dren just 50 minutes from the Heraclion airport, all

περιπέτειες, καταδύσεις και

rooms have fully equipped porches and impressive

ιστιοπλοΐα είναι και εδώ διαθέσιμες

sea views. The challenge is there for everyone: Who

για όλους – μικρούς και μεγάλους

will be the first to dive in the clear blue waters? And,

χάρη στο Mediterranean View Div-

most importantly, who will be the first to surf and

ing center και το Candia Ski Club .

learn to balance over the waves? Fun at the beach

Τα καθαρά κρυστάλλινα νερά είναι

has only just begun – and it will go on for many

ιδανικά και πολύ συχνά οργανώνονται

hours, until the sun goes down and energy has run

παιδικά πάρτι στην παραλία για τους

out. Sea adventures, diving and sailing are available

μικρούς φιλοξενούμενους που δεν

here as well for all to enjoy. The organised Candia

θέλουν να ξεκολλήσουν από εδώ.

Ski Club and the Mediterranean View Diving Center

Έχουν δίκιο; Πώς να αποχωριστείς

of this family resort offer a unique opportunity for

αυτή την αίσθηση που σου δίνει

children to improve their diving and water-skiing

η αγκαλιά της δροσερής αυτής

technique.

θαλασσινής μάγισσας;

The crystal-clear waters are ideal for kids, and
children’s parties are often organized on the beach
for young guests who find it hard to leave the cool

Orloff Spa at Life Gallery, amidst
the luxuriant nature of Ekali.
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.

embrace of the bewitching sea.

Thiseos 103- 14578 Ekali- tel 211 106 7456- open
everyday 12 to 8 pm.
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It’ all about
family
The ideal facilities to meet the
needs and fulfill the dreams of
modern families turn the Candia Park village into a home away
from home, while the Minos
Beach art hotel at Aghios Nikolaos
can be a personal paradise for
young couples with babies.
Ιδανικές εγκαταστάσεις για
τα όνειρα και τις ανάγκες
μιας σύγχρονης οικογένειας
μετατρέπουν το Candia Park village σε δεύτερο “σπίτι” σας ενώ
και το Minos Beach art hotel
στον Άγιο Νικόλαο μπορεί να
γίνει ο προσωπικός παράδεισος
για νέα ζευγάρια με μωρά.
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C

rete is an ideal destination for

H Κρήτη αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό
για οικογένειες με παιδιά. Το Candia Park
village στον Άγιο Νικόλαο έχει δημιουργηθεί
όχι απλώς για να υποδεχτεί παιδικά γέλια
και ανήσυχες ψυχές που ανυπομονούν να
τα γνωρίζουν όλα αλλά για να αγκαλιάσει

families with kids, and the Candia Park village

λες και είναι δική του οικογένεια τους

in Aghios Nikolaos has been created not just

φιλοξενούμενους. Στο κάτω κάτω βρίσκεστε

to welcome children’s laughter and lively souls

στην Κρητική γη, τον τόπο της φιλοξενίας,

eager to know everything but to embrace its

της ζεστής αυθόρμητης κουβέντας, του

guests like family. After all, you are in Crete, the

κεράσματος και της ελληνικής ανοιχτής

land of hospitality, sincere talk, treats and the

καρδιάς. Θυμίζοντας αυθεντικό κρητικό

warm Greek heart. Reminiscent of an authentic

χωριό με τη γραφική γειτονιά, το ρολόι

Cretan village with its picturesque neighbor-

στο κέντρο της πλατείας που θα σημάνει

hood, the clock in the center of the square that

την έναρξη των παιχνιδιών και τους

will ring out the beginning of the games, and

πολύχρωμους κήπους, το Candia Park village

BLUE EXPERIENCE

colorful gardens, the Candia Park village lives in

αναπνέει με τους ρυθμούς των παιδιών.

λαχανικά τους μέχρι τους πειρατές που

the children’s rhythm.

Η πρώτη εντύπωση κερδίζεται από το χώρο

θα κατακτήσουν τις θάλασσες, το παιχνίδι

Accommodation makes a really great first

διαμονής. Τα οικογενειακά διαμερίσματα είναι

θα κρατήσει μέχρι τη δύση του ήλιου. Και

impression: Family rooms are quite spacious,

τόσο ευρύχωρα που δεν νιώθει κανείς ότι

μετά ποιος ξέρει; Ένας ταχυδακτυλουργός

enough so to accommodate both parents and

περισσεύει. Γονείς και παιδιά απολαμβάνουν

με τα μαγικά του κόλπα μπορεί να βγάλει

children, offering views over the sea and exten-

το δικό τους χώρο με θέα στη θάλασσα

από το μανίκι του ένα θησαυρό! Ή ένα

sive gardens. Three pools spreading over two

και τους μεγάλους κήπους. Τρεις πισίνες

παιδικό πάρτι να στηθεί στην παραλία...

levels and 2,000 square meters include two sea

απλώνονται σε δύο επίπεδα καλύπτοντας

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το πιστό στην

and freshwater pools, a Jacuzzi and a children’s

μια έκταση 2.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν δύο

οικολογική του φιλοσοφία, Candia Park vil-

pool. Two fully organized beaches await both

πισίνες με θαλασσινό και φρέσκο νερό, ένα

lage παρουσιάζει κάθε καλοκαίρι μια σειρά

children and grownups to enjoy their preferred

τζακούζι και μια παιδική πισίνα. Δύο πλήρως

από περιβαλλοντικές δραστηριότητες για

water sports under the watchful eye of trained

οργανωμένες παραλίες περιμένουν μικρούς

παιδιά και μεγάλους. Από τα μπλε ποδήλατα,

professionals. Four food spots – and not only

και μεγάλους να απολαύσουν τα θαλάσσια

τη γνωριμία με την κρητική φύση και τη ζωή

- can satisfy every child’s needs for… refueling!

σπορ που προτιμάνε κάτω από το άγρυπνο

των ντόπιων μέχρι τα μαθήματα ελληνικής

In the “Agapi” restaurant, in the main square by

μάτι αξιόπιστων επαγγελματιών. Τέσσερα

μυθολογίας, την αποκομιδή διαφόρων

the pool, the little ones will get the chance to

διαφορετικά σημεία για φαγητό και όχι μόνο

λαχανικών στον κήπο οπωροκηπευτικών

try both Greek and international dishes. They

μπορεί να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη ενός

και τόσα άλλα, τα μέλη του Mini Blues club

can also enjoy Cretan delicacies in the open-air

παιδιού για ανεφοδιασμό δυνάμεων. Στο

ενισχύουν την επαφή τους με τη φύση.

tavern “Fili” and taste fresh seafood, as well as

εστατόριο Αγάπη στην κεντρική πλατεία δίπλα

the all-time-favorite sandwiches and snacks. In

Baby bloom!

the “Plori” pool bar, children will be refreshed

Ωστόσο και το κοντινό Minos Beach art

after hours of play with a freshly pressed juice

hotel διαθέτει τη σφραγίδα του baby-friendly

from local oranges.

προορισμού. Καθώς τα νέα ζευγάρια φτάνουν

The Candia Park village is not just kid-friendly; it
has recreated the authentic Cretan way of life
and introduces children to it. The Mini Blues
club, for children aged 4-12, is a true paradise:
a children’s program with theme days; educational games; theater rehearsals and costumes;
face painting; arts and crafts; and treasure
hunting won’t let them get bored even for an
instant. From the donkey they will load with

στην πισίνα, τα μικρά θα δοκιμάσουν ελληνική

fruits and vegetables to sea-conquering pirates,

και διεθνή κουζίνα. Κρητικές λιχουδιές θα

games will last till sunset. And then – who

απολαύσουν στην υπαίθρια ταβέρνα Το Φιλί

knows? A magician might produce a treasure

αλλά και θα γευτούν ολόφρεσκα θαλασσινά

out of his sleeve, or a children’s party might

καθώς και τα αγαπημένα όλων σάντουιτς

be organized on the beach… True to its green

και σνακ. Στο pool bar Πλώρη τα μικρά

philosophy, the Candia Park village organizes a

θα δροσιστούν από τις ατελείωτες ώρες

series of environmental activities for children

παιχνιδιού με ένα φρεσκοστυμμένο χυμό από

and adults every summer. From the blue

ντόπια πορτοκάλια.

bicycles and getting to know the Cretan nature

Το Candia Park village δεν είναι απλώς

and local life to lessons of Greek mythology and

φιλικό με τα παιδιά. Έχει σχεδιάσει έναν

picking vegetables from the plot, members of

αυθεντικό κρητικό τρόπο ζωής μέσα στον

the Mini Blues club will strengthen their bond

οποίο τα ενσωματώνει. Το Mini Blues club

with nature.

για παιδιά ηλικίας 4-12 αποτελεί τον δικό
τους παράδεισο. Παιδικό πρόγραμμα με

B l u e 74

Baby bloom!

θεματικές ημέρες, εκπαιδευτικά παιχνίδια,

The nearby Minos Beach art hotel is another

πρόβες και θεατρικά κουστούμια, face

baby-friendly destination. As couples arrive with

painting, χειροτεχνίες, γνωριμία με τέχνες

their young babies, they can take advantage

και παιχνίδια θησαυρού δεν τα αφήνουν να

of the hotel’s specialized services to be able

βαρεθούν ούτε ένα λεπτό. Από το γαιδουράκι

to relax for a few hours each day. Their every

που θα φορτώσουν με τα φρούτα και τα

Ink

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 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 and picturesque town of Agios Nikolaos.

Sotirhou Coast, Ammoudi area
Agios Nikolaos - Crete
Tel +30 28410 21500
www.ammoudiclub.gr
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MEGARO
FAMILY RESTAURANT

need will be met: from babysitting,

εδώ με το μικρό τους μωρό, το ξενοδοχείο μπορεί

so that they can enjoy a few hours

να συμβάλει απόλυτα με τις εξειδικευμένες

alone at the beach or a carefree din-

υπηρεσίες του στην χαλάρωση για κάποιες ώρες της

ner, to highchairs in the restaurant,

ημέρας. Περιμένει με χαρά να τους προσφέρει ό,τι

cribs in rooms, and special lunches

χρειαστούν – από babysitting για να απολαύσουν

for children of all ages. And of course

λίγες ώρες μόνοι στην παραλία ή ένα δείπνο μέχρι

the Sunprime Miramare Park suites

παιδικές καρέκλες στο εστιατόριο, βρεφικές κούνιες

& villas at the amazing beach of Ixia,

στο δωμάτιο και ειδικά διαμορφωμένα παιδικά

Rhodes, is the ideal destination for

γεύματα για κάθε ηλικία. Και φυσικά το Sunprime

children. They will love the island of

Miramare Park suites & villas στην καταπληκτική

hidden treasures and, in addition to

παραλία Ιξιά της Ρόδου αποτελεί ιδανικό προορισμό

endless play at the sea, use the hotel

για παιδιά που θα λατρέψουν το νησί των

as a starting point to explore the

κρυμμένων θησαυρών και εκτός από τα ατελείωτα

sights of the island of the Knights.

παιχνίδια στη θάλασσα θα χρησιμοποιήσουν
τον προορισμό ως αφετηρία για εξορμήσεις στα
αξιοθέατα του νησιού των Ιπποτών.
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MAIN SQUARE OF ELOUNDA, CRETE
Tel: + 30 2841042220
www.megaro-restaurant.gr
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course through their bodies, visitors – both
women and men –can let go of stress and the
winter tensions through everyday practice.

Indulge yourselves
Another trend that is now on the rise abroad
but has been a part of the bluegr Hotels &
Resorts philosophy for some time is the combination of Zen and adrenaline. At the Sensimar
Minos Palace hotel & suites, couples can round
off their day in the steam bath or sauna or
cleanse their skin with detox treatments based

Body & Soul

on Cretan olive oil and herbs after paying a
visit to the gym. The visitor can enjoy the same
spirit of revitalization with hot stones or deep

If your deepest wish is to balance body and mind,
the bluegr philosophy completes the puzzle
of harmony at the Ananea Wellness Spas by Aegeo
Spas in Crete and the Orloff Experts in Athens.

tissue massage at the open-air Ananea Well-

Αν η βαθύτερη επιθυμία σας είναι η ισορροπία
σώματος και πνεύματος, η bluegr φιλοσοφία
συμπληρώνει το παζλ της αρμονίας στα
Ananea Wellness Spas by Aegeo Spas στην Κρήτη
και το Orloff Experts στην Αθήνα.

H

ness Spa, which is set up by the pool of the

Eχοντας κατακτήσει σημαντικά βραβεία

της ημέρας σου θαλάσσια σπορ και να

Candia Park village.

υψηλού κύρους στον τομέα της ευεξίας για

χαλαρώσεις στο τέλος απολαμβάνοντας

την άριστη εξυπηρέτηση και τις καινοτόμες

την ιδιωτικότητα του spa gazebo πάνω στη

Athens retreat

τεχνικές spa που εφαρμόζονται, τα Ananea

θάλασσα. Στο Sensimar Minos Palace hotel &

In the natural glamour of the Life Gallery

Wellness Spas by Aegeo Spas στο Minos

suites τα ζευγάρια μπορούν να ολοκληρώσουν

athens, the Ananea Wellness by Orloff Experts

Beach art hotel, στο Sensimar Minos Palace

τη μέρα τους στο χαμάμ, τη σάουνα ή να

offers the serenity of an impressive spa with

hotel & suites και το Candia Park village στον

καθαρίσουν το δέρμα τους με αποτοξινωτικές

a comprehensive Jacuzzi system, steam bath,

Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη προσφέρουν πολύ

θεραπείες βασισμένες στο κρητικό ελαιόλαδο

sauna and shower path. North African well-

προσεγμένες επιλογές πακέτων spa που

και τα βότανα αφού έχουν επισκεφτεί το

ness practices in the steam bath with the im-

περιλαμβάνουν θεραπείες για το σώμα και

γυμναστήριο. Το ίδιο πνεύμα αναζωογόνησης

pressive mosaics create the ultimate eastern

περιποιήσεις για το δέρμα.

με καυτές ηφαιστειακές πέτρες ή deep tissue
μασάζ μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης

ritual for cleansing both body and mind. Then
it’s time for the excellent Valmont and Cinq

Yoga time

στο «υπαίθριο» Ananea Wellness spa που έχει

Mondes treatments in especially designed

Έχετε επιλέξει τον ιδανικό προορισμό για

στηθεί δίπλα στο χώρο της πισίνας του Candia

rooms where heated mattresses and authen-

συνδυασμό σωματικής και πνευματικής

Park village.

tic sounds of nature are in perfect harmony

ευεξίας όπως είναι, η γιόγκα ή και ο

with the outside environment, dominated by

διαλογισμός στο υπέροχο σκηνικό των

Athens retreat

dense, green pines.

εξωτερικών κήπων ή στις ιδιωτικές βεράντες

Μέσα στη φυσική αίγλη του Life Gallery

prestigious awards in the field of wellness for

που έχουν θέα στη θάλασσα. Αφήνοντας

athens, το Ananea Wellness by Orloff experts

best services and innovative spa techniques,

την ενέργεια ενός μαγικού τόπου όπως είναι

προσφέρει τη γαλήνη ενός εντυπωσιακού

the Ananea Wellness Spas by Aegeo Spas at

η Κρήτη να κυλάει ελεύθερα στο σώμα, οι

υδάτινου χώρου με πλήρες σύστημα τζακούζι,

the Minos Beach art hotel, the Sensimar Minos

επισκέπτες – γυναίκες και άντρες – μέσα

χαμάμ, σάουνα και shower path. Τελετουργικά

Palace hotel & suites and the Candia Park

από την καθημερινή εξάσκηση μπορούν

ευεξίας της Βόρειας Αφρικής στο εντυπωσιακά

village in Agios Nikolaos, Crete, offer select

να αποτοξινωθούν από το στρες και να

διακοσμημένο με μωσαϊκό χαμάμ δημιουργούν

choices of spa packages including body and

αποβάλλουν την ένταση του χειμώνα.

το απόλυτο ανατολίτικο τελετουργικό

aving obtained highly

skin care treatments.

B l u e 78

Ink

κάθαρσης σώματος και πνεύματος. Στη

Indulge yourself

συνέχεια ακολουθούν εξαιρετικές Valmont

Yoga time

Μία ακόμα τάση που κερδίζει τώρα έδαφος

και Cinq Mondes θεραπείες στις ειδικά

You have chosen the ideal destination to com-

στο εξωτερικό αλλά είναι πολύ καιρό

σχεδιασμένες αίθουσες όπου τα θερμαινόμενα

bine body and mind wellness, with yoga and

ενσωματωμένη στην κεντρική φιλοσοφία της

στρώματα και οι αυθεντικές μελωδίες της

meditation in the lovely garden surroundings

bluegr hotels & resorts είναι ο συνδυασμός

φύσης εναρμονίζονται απόλυτα με το

or private porches overlooking the sea. Letting

ζεν και αδρεναλίνης. Στο Minos beach art

εξωτερικό περιβάλλον που κυριαρχούν τα

the energy of a magical place such as Crete

hotel μπορείς να εντάξεις στο πρόγραμμα

καταπράσινα πεύκα.
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I do!

Wedding dreams &
Honeymoon stories
Γαμήλια όνειρα και
ιστορίες για το μήνα
του μέλιτος

It is part of the enjoyment to know right from the

Είναι μέρος της απόλαυσης να γνωρίζεις από

start that everything will be as it should, and with

την πρώτη στιγμή ότι όλα θα γίνουν σωστά

the bohemian freshness the sea bestows upon

και θα διαθέτουν αυτή την μποέμ φρεσκάδα

a wedding. At the Minos Beach art hotel, as well

που αποκτά ένας γάμος δίπλα στη θάλασσα.

as the Sensimar Minos Palace hotel & suites in

Στο Minos Beach art hotel και στο Sensimar

Aghios Nikolaos, Crete, professional wedding

Minos Palace στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη,

planners take care of all the details for a perfect

επαγγελματίες της διοργάνωσης γάμων

ceremony, whether youthful and modern or

αναλαμβάνουν όλες εκείνες τις λεπτομέρειες

more classic and romantic. The seaside scenery

που θα μεταφέρουν το στίγμα της ιδανικής

among the aromatic gardens or the interior

τελετής είτε αυτή είναι νεανική και μοντέρνα

design of the two hotel complexes creates the

ή πιο ρομαντική και κλασσική. Για τους

perfect atmosphere of celebration, in combina-

φανατικούς θαυμαστές ενός urban σκηνικού

tion with the decoration and the preparation of

το Life Gallery athens στην Εκάλη υποδέχεται

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 T.+30 6944226834 (St.Vasilakis)
info@crete-transfer.gr www.crete-transfer.gr
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food and the wedding reception. For the fans of
urban landscapes, the Life Gallery athens in Ekali
welcomes in its exquisite poolside garden and
its easily accessible interior spaces the guests.
Inside the hotel, the decoration exudes that
aura of simple luxury associated with the magic
of authentic choices. From the compositions in
the large vases adorning the area to the art de la
table and party lighting – all is imbued by finesse
and true elegance.
After all, clichés have no place in the bluegr philosophy. In the Minos Beach art hotel in Aghios
Nikolaos, the matrimony can take place underwater at the beach or be a plain civil ceremony, a
touching renewal of vows or a traditional Cretan
feast with lively dancing and plenty of high spirits.

The honeymoon
Nothing compares to the feeling of newlyweds
waking up in a seaside bungalow. They have
everything at their disposal: excellent, discreet
room service; dinner for two prepared exclusively by the chef to meet specific tastes; exotic
cocktails or champagne by the pool. At the Minos
Beach art hotel, as well as the Sensimar Minos
Palace hotel & suites, the couples-only luxury
hideaway in Aghios Nikolaos, Crete, newlyweds
can choose among special honeymoon packages
and find out about offers that can be combined
with activities exclusively for two: from a symbolic

In Mirabello Bay, two of the loveliest hideaways of bluegr Hotels & Resorts are designed for two
Στον κόλπο του Μιραμπέλου, δύο από τα υπέροχα καταφύγια της bluegr Hotels & Resorts είναι
σχεδιασμένα για δύο

gesture of good luck like planting an olive tree so
that the marriage will have strong roots to water

στον εξαιρετικό κήπο του δίπλα στην πισίνα και

service με απόλυτη διακριτικότητα, δείπνο μόνο

sports and inland trips.

στους εσωτερικούς χώρους που επικοινωνούν

για δύο που θα ετοιμάζει αποκλειστικά ο σεφ

In an upgraded suburb at the north of Athens,

απευθείας με τον εξωτερικό χώρο τους

ακούγοντας προσεκτικά τις επιθυμίες, εξωτικά

newlyweds that have chosen the metropolis for

καλεσμένους. H διακόσμηση έχει την αύρα

κοκτέιλ ή σαμπάνια δίπλα στην πισίνα. Στο Minos

their wedding can live equally romantic moments

της λιτής πολυτέλειας– από τις συνθέσεις στα

Beach art hotel αλλά και στο Sensimar Minos Pal-

on their honeymoon at the Life Gallery athens,

μεγάλα βάζα που στολίζουν το χώρο μέχρι το

ace hotel & suites, το «αποκλειστικά για ζευγάρια»

moments filled with the coolness of Athenian

art de la table και τον φωτισμό για το πάρτυ –

πολυτελές καταφύγιο, στον Άγιο Νικόλαο στην

summer nights and the scent of pines surround-

όλα προδίδουν φινέτσα και αληθινή κομψότητα.

Κρήτη, οι νεόνυμφοι μπορούν να επιλέξουν από

ing the hotel.

Στη bluegr φιλοσοφία, εξάλλου, τίποτα δεν

τα ειδικά πακέτα για το μήνα του μέλιτος και να

βασίζεται σε κλισέ. Στο Minos Beach art hotel

ενημερωθούν για τις προσφορές που μπορούν να

στον Άγιο Νικόλαο η ένωση σε γάμο μπορεί να

συνδυαστούν με δραστηριότητες αποκλειστικά

γίνει κάτω από το θαλασσινό νερό στην παραλία

για δύο – είτε αυτή είναι μια συμβολική κίνηση

ή να μετατραπεί σε μια λιτή πολιτική τελετή, μια

καλοτυχίας όπως το φύτεμα μιας ελιάς για να

συγκινητική ανανέωση όρκων, σε μια πολύτιμη

ριζώσει ο γάμος είτε θαλάσσια σπορ ή μικρές

ευχή ή ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι με

εξορμήσεις στην ενδοχώρα του νησιού. Στο

ξέφρενο χορό και κέφι ψυχής.

αναβαθμισμένο προάστειο στα βόρεια της
Αθήνας, στο Life Gallery athens οι νεόνυμφοι που

Ο μήνας του μέλιτος

έχουν επιλέξει τη μητρόπολη για το γάμο τους,

Τίποτα δεν συγκρίνεται με το πρώτο πρωινό

μπορούν να περάσουν εξίσου ρομαντικές στιγμές

ξύπνημα των νεονύμφων σε ένα μπανγκαλόου

στο μήνα του μέλιτος – γεμάτες από τη δροσιά της

που ακουμπάει σχεδόν τη θάλασσα. Όλα

αθηναικής καλοκαιρινής νύχτας και τη μυρωδιά

βρίσκονται στη διάθεσή τους: εξαιρετικό room

των πεύκων που αγκαλιάζουν το ξενοδοχείο.

Pelagos
Sea food restaurant
STR.KORAKA 11, AG.NIKOLAOS - CRETE
28410 82019

BLUE EXPERIENCE

S

αίθουσες συνεδρίων με υπερσύγχρονο

ένα επιτυχημένο επαγγελματικό συνέδριο στην

Life Gallery athens design boutique hotel attracts

οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αποκλειστικές

Αθήνα μπορούν να κανονίσουν τη διαμονή τους

a great number of business travelers. The mod-

υποδομές και σύγχρονες παροχές που

σε ένα από τα άνετα studios του ξενοδοχείου, να

ern architecture, the minimalist design, the glass

είναι σίγουρο ότι θα μετατρέψουν κάθε

προσφέρουν στον εαυτό τους την ευκαιρία να

surfaces and art decoration details create a feel-

επαγγελματική συνάντηση και συνέδριο σε

απολαύσουν πιάτα δημιουργικής μεσογειακής

ing of refinement and sophistication raising the

μια επιτυχημένη και αξέχαστη επαγγελματική

κουζίνας στο εστιατόριο του Life Gallery, να

standards of hospitality and unprecedented

εκδήλωση. Ως ένα από τα καλύτερα business

χρησιμοποιήσουν τις εξαιρετικές επαγγελματικές

luxury. Life Gallery athens features three

hotels της Αθήνας, διασφαλίζει την ομαλότητα

υποδομές και παροχές του ξενοδοχείου,

conference rooms with state of the art audio

και αποδοτικότητα κάθε επαγγελματικής

να βυθιστούν στη γαλήνη του spa και να

visual equipment, high-end facilities and modern

δραστηριότητας.

μετατρέψουν το επαγγελματικό ταξίδι τους σε

amenities that are sure to convert every business

Οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να διοργανώσουν

μια εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη.

et in the upscale town of Ekali, the

meeting and conference session into successful
and memorable meeting event. Regarded as one
of the best Athens business hotels, it ensures
that every business runs smoothly and efficiently.
Travelers wishing to plan a successful business
conference in Athens are welcome to arrange
their stay at one of the hotel’s cozy studios, enjoy

Top tier business

B l u e 84

Ink

creative Mediterranean dishes at Life Gallery’s
restaurant, make use of the hotel’s exceptional
business facilities and amenities, immerse in the

Combine business with pleasure in the northern
suburbs of Athens. Life Gallery athens is the
perfect choice of venue whether you are planning a
professional conference, business event, or a series
of business meetings.

tranquility of the spa and turn their business trip

Συνδυάστε δουλειά με ευχαρίστηση στα βόρεια
προάστεια της Αθήνας. To Life Gallery athens είναι
η ιδανική επιλογή είτε επιθυμείτε να οργανώσετε
ένα επαγγελματικό συνέδριο ή εκδήλωση είτε μια
σειρά επαγγελματικών συναντήσεων.

ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός, οι γυάλινες

into a leisure trip to remember at a truly upscale
business hotel in Athens.
Στο αριστοκρατικό προάστιο της Εκάλης, το
Life Gallery athens προσελκύει μεγάλο αριθμό
επαγγελματιών. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική,
επιφάνειες και οι καλλιτεχνικές διακοσμητικές
λεπτομέρειες δημιουργούν μια εκλεπτυσμένη
και φινετσάτη ατμόσφαιρα που ανεβάζει τα
στάνταρ της φιλοξενίας και της πολυτέλειας
σε νέα επίπεδα. Το Life Gallery διαθέτει τρεις
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Blue Fine Dining

Best of chef

From local recipes made with
pure cretan olive oil to exquisite
dishes from the Mediterranean
creative cuisine, blue culinary
choices are endless.
Από τις τοπικές συνταγές
με αγνό κρητικό ελαιόλαδο
μέχρι τα υπέροχα πιάτα της
δημιουργικής μεσογειακής
κουζίνας, οι blue γευστικές
επιλογές δεν έχουν τέλος.

Fish with Okras and Tomato
(Top choice from Terpsis cretan restaurant, Minos beach art hotel)
Ingredients:
• 750 fresh fish (sea bass, grouper or cod) •30 gr dill • 1 kg okras
• 2 medium red onions • 3 spring onions • 5 tomatoes • 30gr tomato paste
• 50gr extra virgin olive oil • salt-pepper
Fine-chop dill, red onions as well as spring onions. Cut fresh tomatoes
into cubes. In a casserole pour the olive oil and sweat the onions in medium heat until they get a golden color. Add okras, then the dill and stir.
Pour in the tomato cubes and the tomato paste, season with salt and
pepper, stir and let boil for 5 minutes. Add the fish fillets with the skin
facing you. Cover the casserole and simmer for 15 to 20 minutes. Serve
with a piece of feta cheese.

Ψάρι με μπάμιες και φρέσκια ντομάτα

Yellow Lentil Fava Beans with Octopus

Φάβα με χταπόδι

(Επιλογή από το εστιατόριο Τέρψη του Minos Beach art hotel)

(Top choice from Terpsis cretan restaurant, Minos beach art hotel)

(Επιλογή από το εστιατόριο Τέρψη του Minos Beach art hotel)

• 750 γρ φρέσκο ψάρι (λαβράκι, σφυρίδα ή μπακαλιάρος) • 30 γρ άνηθος

Ιngredients:

Υλικά:

• 1 κιλό μπάμιες • 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια • 3 φρέσκα κρεμμυδάκια

• ½ kg fava • 1kg octopus • 2 spring onions • extra virgin olive oil

• ½ κ. φάβα • 1 κ. χταπόδι • 2 κρεμμυδάκια φρέσκια • έξτρα παρθένο

• 5 ντομάτες • 30 γρ πελτές ντομάτας • 50 γρ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

• vinegar • salt pepper • oregano • bayleaves

• ελαιόλαδο • ξύδι • αλάτι - πιπέρι • φύλλα δάφνης

Υλικά:

• αλάτι-πιπέρι
Boil the octopus with 3 spoons of vinegar and 3 bayleaves till it

Βράζουμε το χταπόδι με 3 κουταλιές της σούπας ξύδι και 3

Ψιλοκόβουμε τον άνηθο, τα ξερά και τα φρέσκα κρεμμύδια. Κόβουμε

gets tender. Cut the boiled legs of the octopus and marinate with

φύλλα δάφνης μέχρι να μαλακώσει. Κόβουμε τα πλοκάμια και τα

σε κύβους τις ντομάτες. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και

olive oil, vinegar and oregano. Pour olive oil into a casserole and

μαρινάρουμε με ελαιόλαδο, ξύδι και ρίγανη. Ρίχνουμε ελαιόλαδο

σοτάρουμε ελαφρά τα κρεμμύδια μέχρι να «ιδρώσουν» σε μέτρια φωτιά

the fava beans, stir and add 1lt boiled water. Stir and let boil until

μέσα σε μια κατσαρόλα και τη φάβα, ανακατεύουμε, προσθέτουμε

και να αποκτήσουν ένα χρυσαφένιο χρώμα. Προσθέτουμε τις μπάμιες,

the fava becomes soft. Add water if necessary. When fava is ready,

1 λίτρο βρασμένο νερό. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσει

μετά τον άνηθο και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τους κύβους της ντομάτας

mash the beans, and add olive oil until it gets a puree texture.

μέχρι η φάβα να μαλακώσει. Προσθέτουμε νερό αν χρειαστεί.

και τον πελτέ, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να πάρουν

Serve the fava, top with fine chopped spring onions, a little amount

Όταν η φάβα μαγειρευτεί, πολτοποιούμε και προσθέτουμε

μια βράση για 5 λεπτά. Προσθέτουμε τα φιλέτα του ψαριού με το δέρμα

of olive oil and finally add the marinated octopus.

ελαιόλαδο. Σερβίρουμε, γαρνίρουμε με ψιλοκομμένα

τους προς τα πάνω. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για

κρεμμυδάκια και ελάχιστο ελαιόλαδο και τέλος προσθέτουμε το

15-20 λεπτά. Σερβίρουμε με ένα κομμάτι τυρί φέτα.

μαριναρισμένο πλοκάμι από το χταπόδι.
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Blue Fine Dining

Black Cod with celery cream and beetroot

Μπακαλιάρος με κρέμα σελινόριζας και παντζάρι

(Top choice from “La Bouillabaisse” Mediterranean creative cui-

(Επιλογή από το εστιατόριο δημιουργικής μεσογειακής κουζίνας “La Bouillabaisse”

sine restaurant of Minos Beach art hotel)

του Minos Beach art hotel)

Ingredients:

Υλικά:

4 fillets of 200 g each For the miso sauce: • 330 g white miso • 330 g

4 φιλέτα μπακαλιάρου 200 γρ το καθένα Για την σάλτσα miso: • 330 γρ white miso •

sake • 330 g of mirin • 250 g of brown sugar For celery cream: • 800

330 γρ sake • 330 γρ Mirin • 250 γρ καστανή ζάχαρη Για την κρέμα σελινόριζας: • 800

g celery • 195 g milk cream • 15 g lemon juice • 15 g salt blossom •

γρ. σελινόριζα • 195 γρ. κρέμα γάλακτος • 15 γρ. χυμό λεμόνι • 15 γρ. άνθος αλατιού • 1

1 g grated nutmeg For golden beet pearles: • 200 g pearls of yellow

γρ. τριμμένο μοσχοκάρυδο Για τις πέρλες από κίτρινο παντζάρι: • 200 γρ. πέρλες από

beetroot (golden beet) • 750 ml vinegar for sushi • 1 liter of water • 30

κίτρινο παντζάρι • 750 ml ξύδι για σούσι • 1 λ. νερό • 30 γρ. αλάτι • 30 γρ. άνθος αλατιού

g salt • 30 g salt blossom • 1 kg of sugar • 1 carnation • 2 cinnamon

• 1 κ. ζάχαρη • 1 γαρύφαλλο • 2 ξυλάκια κανέλας • 100 γρ. τζίντζερ κομμένα σε μικρούς

sticks • 100 g ginger cut into small cubes • 25 g seed of mustard For

κύβους • 25 γρ. σπόρο από σινάπι Για την σάλτσα από μελάνι σουπιάς: • 1 λ. ζωμό από

the cuttlefish sauce: • 1 liter of fish broth • 150 g butter • 270 g milk

ψάρια • 150 γρ. βούτυρο • 270 γρ. κρέμα γάλακτος • 60 γρ. μελάνι σουπιάς Για τα baby

cream • 60 g cuttlefish ink For baby beets: • 300 g baby beetroot

παντζάρια: • 300 γρ. παντζάρια baby καθαρισμένα • 275 γρ. ξύδι για σούσι • 500 ml χυμό

cleaned • 275 g vinegar for sushi • 500 ml beet juice • 30 g salt blos-

από παντζάρι • 30 γρ. άνθος αλατιού • 270 γρ. καστανή ζάχαρη • 2 γαρύφαλλα • 1 ξυλάκι

som • 270 g brown sugar • 2 carnations • 1 cinnamon stick • 120

κανέλας • 120 ml ζωμό από ψάρι (Fish sauce) Για το fluid από παντζάρι: • 400 ml χυμός

ml fish stock (fish sauce) For beetroot fluid: • 400 ml beet pulp • 50

παντζαριού • 50 ml ξύδι βαλσάμικο • 50 ml ξύδι για σούσι • 5 γρ. αλάτι • 5 γρ. κόμι τζελάν

ml vinegar balsamic vinegar • 50 ml vinegar for sushi • 5 g salt • 5 g

Gellan • 0,5 γρ. ξανθανικό κόμι (Xantana) Για το σπανάκι και τα φύλλα παντζαριού: •

Gellan gum • 0.5 g Xanthan gum For spinach and beet leaves: • 200 g

200 γρ. baby σπανάκι • 200 γρ. baby φύλλα παντζαριού • 50 γρ. κρεμμυδάκι εσαλότ

baby spinach • 200 g baby beetle leaves • 50 g echalot onion

Αλατίζουμε τα φιλέτα μπακαλιάρου και προσθέτουμε ζάχαρη. Τα αφήνουμε περίπου 1

Add salt and sugar to the fish fillets. Leave them for about 1 ½ hours

1/2 ώρα και ξεπλένουμε. Τα στεγνώνουμε καλά, τα αλείβουμε με τη σάλτσα miso και τα

and then rinse. Dry them well. Spread the miso sauce and put them

βάζουμε στο φούρνο για 5 ½ λεπτά στους 180 βαθμούς. Τα αφήνουμε να ξεκουραστούν

in the oven for 5 ½ minutes at 180 degrees. Let them rest for about

περίπου 30 δευτερόλεπτα και μετά τα καίμε λίγο με φλόγιστρο. Βράζουμε σε αλατισμένο

30 seconds and then burn them a little with a burner. Boil the celery

νερό την σελινόριζα ώσπου να μαλακώσει. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το χυμό

root in half salted water until it is softened. Add the cream, lemon

λεμονιού, το αλάτι και το μοσχοκάρυδο, αφήνουμε να πάρουν μία βράση και μετά

juice, salt and nutmeg, let it boil and then grind it to Thermomix.

αλέθουμε στο Thermomix. Ρίχνουμε το ξύδι, το νερό, το αλάτι, τη ζάχαρη, τα γαρύφαλλα

Pour the vinegar, water, salt, sugar, cinnamon into a saucepan to

και την κανέλα σε μια κατσαρόλα να πάρουν μία βράση. Μετά τα περνάμε από μία σίτα.

boil. Then pass through a net. Pour the chopped ginger and put

Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο τζίντζερ και βάζουμε μέσα το παντζάρι. Το βάζουμε μέσα σε

the beetroot in. And put it in a vacuum bag and bake in sous vide at

μια σακούλα με κενό αέρος και ψήνουμε σε sous vide στους 75 βαθμούς για περίπου 2

75 degrees for about 2 hours. Prepare the cuttlefish sauce and let

ώρες. Βάζουμε όλα τα υλικά για την σάλτσα μελανιού σουπιάς σε μία κατσαρόλα και τα

it simmer. Put all the ingredients for the baby beets in a saucepan

αφήνουμε να σιγοβράσουν. Το ίδιο και με τα τα υλικά για το baby παντζάρι. Τοποθετούμε

and boil a syrup without beetroot. Put the beetroot along with the

το παντζάρι μαζί με την σάλτσα σε μια σακούλα αεροστεγή και ψήνουμε στο sous-vide

syrup into a bag of airtight and bake in sous-vide for 3 ½ hours at 75

για 3 ½ ώρες στους 75 βαθμούς. Βάζουμε τον χυμό παντζαριού μαζί με τo ξίδι μέσα

degrees. Put the beet pulp together with the vinegar in a saucepan.

σε μια κατσαρόλα. Ανακατεύουμε το αλάτι μαζί με το κόμι τζελάν και το ξανθανικό

Poor the salt together with gellan gum and xanthan gum stirring. Let

κόμι ανακατεύοντας. Αφήνουμε να πάρουν μία ελαφριά βράση. Τοποθετούμε σε μια

them boil and put in a saucepan with another one with ice cubes to

κατσαρόλα με μία ακόμα από κάτω με παγάκια για να κρυώσει πιο γρήγορα. Το χτυπάμε

cool down faster. Saut the onion, add the beet leaves and spinach,

στο Thermomix και το περνάμε από μία σίτα. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε τα

salt and add a little fresh nutmeg.

φύλλα παντζαριού και το σπανάκι, αλατίζουμε και βάζουμε λίγο φρέσκο μοσχοκάρυδο.

Giorgos - Giovanni
Family taverna
Plaka ( opposite Spinalonga island ), Crete
Tel: +30 2841041353
www.giorgos-plaka.gr
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cified by Nikos Kazantzakis. Most of the movie’s

Best of
Crete

scenes were filmed at Kritsa in 1957; the movie
received an OCIC Award - Special Mention at the
Cannes Film Festival and was nominated for a
BAFTA Film Award for Best Film from any Source.

12 things not to miss
12 πράγματα που δεν πρέπει να χάσετε

5. Climbing up to the Martinego Bastion, in
the south section of the Venetian walls in the
city of Heraclion, in order to see the famous
inscription “I hope for nothing. I fear nothing. I

By Despoina Sampson, Photo: Giannis Giannelos

am free” on the tomb of the great Greek writer
Nikos Kazantzakis. In 2017, which has been

1. A guided tour around the Knossos archae-

renovated museum has big exhibit areas, an

and wines from the island’s major wineries. An

declared Year of Nikos Kazantzakis, the Greek

ological site. Surviving monument complexes

audiovisual room, and labs.

equally wide variety of local products can be

movie Nikos Kazantzakis by the famous direc-

date back to the neopalatial age (1700-1450

3. The original myzithra cheese pie, made in

found at the Lato Traditional Market (http://

tor Yannis Smaragdis will be released (other

BC), such as the second palace and several

front of the visitor in the traditional general

www.latocrete.gr/) in Aghios Nikolaos, where

successful films by Smaragdis include Kavafy, El

other building complexes. In addition to the

store “Mesostrati” in the center of the Aghios

you will discover the amazing range of treasures

Greco and God Loves Caviar).

Minoan palace complex, the visitor can also

Nikolaos Square. (http://mesostrati.eu/). One

produced by the Cretan earth. It is a compre-

6. A walk down 25 August Street in Iraklio, which

see private homes with rich interior murals, as

of the oldest Cretan delicacies, it is made

hensive food-and-drink shop providing all sorts

begins a little after Lions Square and the Morosini

well as public buildings and religious centers. A

from moist dough spread with wet hands on

of souvenir options to bring back home.

Fountain, goes past the church of St Titus, neo-

private pillared house with wonderful mosaic

a frying pan, a technique now known to very

4. A visit at Kritsa in the Lasithi Prefecture, one

classical mansions, and ends at the beach.

floors survives from the Roman age.

few cooks on the island. Here you can also

of Crete’s oldest villages, built amphitheatrically

7. A romantic stroll around Lake Kourna, the

2. A tour around the Minoan antiquities in the

find honey from excellent Cretan producers,

on the foot of Mount Kastellos at an altitude of

only freshwater lake on the island, 4 km from

Heraclion Archaeological Museum in the

home-made pasta, natural cosmetics with local

365 m. Kritsa was made famous by Jules Dassin’s

Georgioupoli in the Chania Prefecture.

center of the city. This is the most important col-

herbs and scents, an excellent variety of local

filming of Celui qui doit mourir (He who must

8. Walking around the old city of Rethymno,

lection of its kind in the world, and the recently

dairy products, extra-virgin olive oil, tsikoudia,

die), which was based on the book Christ Recru-

which is surrounded by the 16th-century Vene-

4

7
3

tian fortress complex of Fortezza, the Venetian
port, the Rimondi Fountain, the mosques, the

6
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1. Την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο

μπροστά στα μάτια του επισκέπτη στο

ποτά δίνει ιδέες για τα αναμνηστικά δώρα με τα

της Κνωσού. Τα συγκροτήματα μνημείων

παραδοσιακό παντοπωλείο Μεσοστράτι

οποία θα επιστρέψετε πίσω.

που διατηρούνται σήμερα ανάγονται

στο κέντρο της πλατείας του Αγίου Νικολάου

4. Την επίσκεψη στην Κριτσά, ένα από

χρονολογικά στη νεοανακτορική περίοδο

(http://mesostrati.eu/ ) . Ένα από τα πιο παλιά

τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης στο

στην οποία ανήκει το δεύτερο ανάκτορο

και γνήσια κρητικά εδέσματα γίνεται με υγρή

νομό Λασιθίου το οποίο είναι κτισμένο

(1700 - 1450 π.Χ.) και διάφορα άλλα κτιριακά

ζύμη η οποία απλώνεται με βρεγμένα χέρια

αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού

συγκροτήματα. Πέρα από το συγκρότημα

στο τηγάνι και την τεχνική της γνωρίζουν

Κάστελλος σε υψόμετρο 365 μ και είχε

του μινωικού ανακτόρου μπορεί σήμερα ο

πια ελάχιστες μαγείρισσες στο νησί. Εδώ

πρωτογίνει διάσημο από τα γυρίσματα

επισκέπτης να δει ιδιωτικές οικίες με πλούσιο

μπορείτε να προμηθευτείτε μέλι εξαιρετικών

του Ζιλ Ντασέν της ταινίας “Ο Χριστός

εσωτερικό τοιχογραφημένο διάκοσμο,

παραγωγών από την Κρήτη, σπιτικά ζυμαρικά,

Ξανασταυρώνεται» που βασίστηκε στο βιβλίο

ορισμένα δημόσια κτίρια, αλλά και κάποια

φυσικά καλλυντικά βασισμένα στα τοπικά

του Νίκου Καζαντζάκη. Οι περισσότερες

θρησκευτικά κέντρα. Από τη ρωμαϊκή εποχή

βότανα και αρώματα, εξαιρετική ποικιλία

σκηνές του έργου γυρίστηκαν στην Κριτσά το

σώζεται ιδιωτική ρωμαϊκή περίστυλη οικία με

από παραγωγούς τυροκομικών προϊόντων,

1957 και η ταινία πήρε Ειδικό βραβείο στο

θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα.

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τσικουδιά αλλά και

Φεστιβάλ των Καννών και ήταν υποψήφια για

2. Την περιήγηση στις μινωικές αρχαιότητες

κρασιά από τα σημαντικότερα οινοποιεία του

BAFTA καλύτερης ξένης ταινίας.

του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

νησιού. Εξίσου ολοκληρωμένες αγορές από το

5. Την ανάβαση στον πύργο Μαρτινέγκο, στο

στο κέντρο της πόλης. Η συλλογή είναι η

πανόραμα των τοπικών παραγωγών μπορείτε

νότιο τμήμα των ενετικών τειχών της πόλης

σημαντικότερη στον κόσμο και το μουσείο

να κάνετε και στο Lato Traditional Market

του Ηρακλείου προκειμένου να δει κάποιος

που ανακαινίστηκε πρόσφατα διαθέτει

(http://www.latocrete.gr/)

από κοντά την περίφημη φράση “Δεν ελπίζω

εκτεταμένους εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα

στον Άγιο Νικόλαο όπου θα ανακαλύψετε

τίποτε. Δεν φοβάμαι τίποτε. Είμαι ελεύθερος”

οπτικοακουστικών μέσων και εργαστήρια.

θησαυρούς που δεν φαντάζεστε ό,τι παράγει η

που είναι χαραγμένη στον τάφο του μεγάλου

3. Την νεράτη μυζηθρόπιτα στην αυθεντική

κρητική γη σε τόσο μεγάλη γκάμα. Ουσιαστικά

Έλληνα λογοτέχνη, Νίκου Καζαντζάκη. Το 2017

εκτέλεσή της η οποία παρασκευάζεται

ένα ολοκληρωμένο κατάστημα με τρόφιμα και

έχει ανακηρυχθεί Έτος Νίκου Καζαντζάκη και
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9. The house where Domenikos Theotoko-

μέσα στη χρονιά αυτή θα προβληθεί και η

Θεοτοκόπουλος και το μουσείο που είναι

poulos (El Greco) grew up and the museum

ελληνική τανία του διάσημου σκηνοθέτη Γιάννη

αφιερωμένο στα έργα του στο Φόδελε του

dedicated to his work in Fodele, Rethymno

Σμαραγδή, Νίκος Καζαντζάκης που ακολουθεί

νομού Ρεθύμνου.

Prefecture.

τις επιτυχίες Καβάφης, El Greco και Ο Θεός

10. Ένα ποτό στο ενετικό λιμάνι των

10. A drink at the Venetian harbor in Chania,

αγαπάει το χαβιάρι.
6. Τη βόλτα στην περατζάδα της οδού 25ης
Αυγούστου στο Ηράκλειο που ξεκινάει λίγο πιο
κάτω από την πλατεία Λιονταριών με την κρήνη
Μοροζίνι, το ναό του Αγίου Τίτου, τα νεοκλασσικά
αρχοντικά και καταλήγει στην παραλία.
7. Ένα ρομαντικό περίπατο στη λίμνη
Κουρνά, τη μοναδική λίμνη γλυκού νερού
στο νησί σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την
Γεωργιούπολη στο νομό Χανίων.
8. Το περπάτημα στη παλιά πόλη του Ρεθύμνου
που είναι περιτριγυρισμένη από τη βενετσιάνικη
Φορτέτζα, το φρουριακό συγκρότημα του
16ου αιώνα, το βενετσιάνικο λιμάνι, την κρήνη
Ριμόντη, τα τζαμιά, το οθωμανικό λουτρό και τα
γραφικά στενά δρομάκια.
9. Το σπίτι που μεγάλωσε ο Δομήνικος

Χανίων, ίσως μία από τις ομορφότερες πόλεις

one of the most beautiful cities in Greece,
where you can relax after the exploration marathon around the fascinating interior, feeling the
pulse of the modern city.
11. Stocking up on marjoram, dittany and ironwort, perfect for wintertime teas, at the Chania
Municipal Market.
12. A pilgrimage at the monastery of Aghios
Ioannis Kapsas, perched on a rocky cliff over
the sea east of Makrygialos, in the Lasithi Prefecture. Dependent on the monastery of Toplos
near Sitia, it attracts many devout Christians.
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της Ελλάδας που θα σας αποζημιώσει από
το μαραθώνιο εξερεύνησης στην πλούσια
ενδοχώρα και θα σας μεταφέρει τον σφυγμό
της σύγχρονης πόλης.
11. Την προμήθεια σε ματζουράνα, δίκταμο
και μαλοτήρα που θα κάνετε στην Δημοτική
Αγορά Χανίων, ιδανικά για τα αφεψήματα του
χειμώνα.
12. Το προσκύνημα στη Μονή του
Αγίου Ιωάννη του Καψά που βρίσκεται
σκαρφαλωμένη σε μια απότομη βραχώδη
πλαγιά πάνω από τη θάλασσα ανατολικά
του Μακρύγιαλου στο νομό Λασιθίου. Το
μοναστήρι είναι μετόχι της Μονής Τοπλού
κοντά στη Σητεία και αποτελεί πόλο έλξης για
τους χριστιανούς πιστούς.
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άλατα και μέταλλα και σε συνδυασμό με τις

της Αθήνας. Στο μεγαλύτερο και πιο σημαντικό

suburbs of Athens, Kifissia. In collaboration with

υψηλές θερμοκρασίες του νερού συμβάλλουν

χώρο, αξίζει να επενδύσετε στην γνώση ενός

several businesses in the region, Life Gallery ath-

στην συνολική ευεξία. Ιδανικό σκηνικό για ένα

ξεχωριστού ξεναγού που θα αναβαθμίσει

ens gives its privileged guests the opportunity to

βραδινό κοκτέιλ με θέα το φωτισμένο βράχο σε

την περιήγησή σας στις αίθουσες με τα

do their shopping from a list of selected stores.

ένα σπάνιας ακουστικής φυσικό τοπίο.

σημαντικότερα εκθέματα.

http://www.limnivouliagmenis.gr/

http://www.namuseum.gr/

4. Την περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος

8. Ένα ελαφρύ σνακ στους κήπους και τα

1. Τον περίπατο στην πεζοδρομημένη οδό

Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

αίθρια των μουσείων της πόλης. Εκτός από

Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Είναι ένα από τα πιο

Σταύρος Νιάρχος. Αν έρθετε με τα παιδιά

το αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου της

όμορφα σημεία της πόλης που θυμίζει ζωντανό

σας, ο χώρος είναι ιδανικός για ανενόχλητο

Αθήνας, μπορείτε να χαλαρώσετε στο καφέ του

overall wellness. This is the perfect setting for

It is worth investing in the knowledge of a

υπαίθριο μουσείο. Βγείτε στην έξοδο του

παιχνίδι. Οι αλέες που οδηγούν στο εσωτερικό

Νομισματικού μουσείου (http://www.enma.gr/

Areopagitou Street. This is one of the most

an evening cocktail by the illuminated rock in a

special guide to show you around the rooms

σταθμού μετρό Ακρόπολη στην πεζοδρομημένη

του Πάρκου πλαισιώνονται από ψηλά πεύκα

ht/index.htm), στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

attractive parts of the city, like a living, open-air

natural landscape of rare acoustics. http://www.

with the most prominent exhibits.

οδό Μακρυγιάννη και ξεκινήστε να ανηφορίζετε

και ελιές ενώ στο κέντρο κυριαρχεί το Ξέφωτο

( https://www.cycladic.gr/), ή στο καφέ-μπιστρό

museum. Get off the subway at the pedestri-

limnivouliagmenis.gr/

http://www.namuseum.gr/

έχοντας στη μία πλευρά την Ακρόπολη και τον

που προσφέρεται για διοργάνωση συναυλιών

Ilissia στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.

anized Makrygianni Street exit and start walking

4. A walk around the Stavros Niarchos Park at

8. A light snack in the gardens and atriums of

Παρθενώνα και από την άλλη υπέροχα αρχοντικά

και φεστιβάλ καθώς και για την προβολή

(http://www.byzantinemuseum.gr/el/)

upwards between Acropolis and the Parthenon

the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.

the city’s museums. In addition to the atrium

ή δημόσια κτίρια του 19ου και 20ου αιώνα σε μια

ταινιών. Ανακαλύψτε το μεσογειακό κήπο με

9. Μια από τις παραστάσεις του Φεστιβάλ

on one side and magnificent stately homes and

If you visit with your children, this is an ideal place

of the National Archaeological Museum of Ath-

προνομιακή συνοικία της Αθήνας. Μην ξεχάσετε

τα ενδημικά φυτά του τόπου όπως ο κίστος, το

Αθηνών & Επιδαύρου στο Ωδείο Ηρώδου

public buildings of the 19th and 20th centuries

for carefree play. The alleys leading to the park’s

ens, you can relax in the café of the Numismatic

να επισκεφτείτε το Μουσείο της Ακρόπολης, το

φασκόμηλο, το θυμάρι, η ρίγανη, η λεβάντα, το

του Αττικού στη νοτιοδυτική πλαγιά της

on the other in this privileged Athenian neigh-

interior are lined with tall pines; at the center,

Museum (http://www.enma.gr/ht/index.htm), the

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού και συνεχίστε να

δενδρολίβανο. Η κορυφή του λόφου προσφέρει

Ακρόπολης των Αθηνών.

borhood. Don’t forget to visit the Acropolis

the Great Lawn is the perfect venue for concerts,

Museum of Cycladic Art (https://www.cycladic.

απολαμβάνετε τη βόλτα σας στη συνέχεια της

πανοραμική θέα της θάλασσας στα δυτικά,

http://greekfestival.gr/gr/venues/view/odeio-

Museum and the Odeon of Herodes Atticus, and

festivals and movies. Discover the Mediterra-

gr/) or the café-bistro Ilissia at the Byzantine &

οδού που μετονομάζεται σε Αποστόλου Παύλου.

της Ακρόπολης στα ανατολικά, καθώς και του

irodou-attikou.

keep walking up the street which, from a point

nean Garden with Greek endemic plants such as

Christian Museum. (http://www.byzantinemu-

2. Τη γοητεία μιας προβολής σε υπαίθριο

Πάρκου και της Αγοράς, ανάμεσα στη Εθνική

10. Εναν απογευματινό περίπατο με παιδιά στην

onwards, is named Apostolou Pavlou.

cistus, sage, thyme, oregano, lavender, and rose-

seum.gr/el/)

σινεμά σε ξεχωριστές γωνιές της πόλης –

Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή.

Πλάκα λίγο πριν πέσει ο ήλιος. Ατμόσφαιρα

2. The magic of watching a movie in an open-air

mary. The top of the hill offers a panoramic view

9. An event of the Athens & Epidaurus Festival

αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πλατείες,

https://www.snfcc.org/?lang=el

παλιά γειτονιάς, μνημεία παντού, θέα στην

theater in special corners of the city: archaeologi-

of the sea to the west and the Acropolis to the

at the Odeon of Herodes Atticus, on the

παραλίες αλλά και σε μερικά από τα ομορφότερα

5. Έναν εσπρέσο εκλεκτής ποιότητας σε

Ακρόπολη, ελάχιστα αυτοκίνητα, παραδοσιακά

cal sites, parks, squares, beaches – but also in

east, as well as the Park and the Agora between

southwestern slope of the Athenian Acropolis.

μουσεία της Αθήνας που μεταμορφώνονται σε

ένα από τα πρώτα μαγαζιά που εντάχθηκαν

καφέ και μαγαζιά για αγορές αναμνηστικών,

some of the loveliest Athenian museums that are

the National Library and the National Opera.

http://greekfestival.gr/gr/venues/view/odeio-

θερινά σινεμά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

στο“τρίτο κύμα” του καφέ . Στην ιντελεκτουέλ

μικρά μουσεία και διατηρητέα σπίτια συνθέτουν

turned into summer cinemas with free entrance.

https://www.snfcc.org/?lang=el

irodou-attikou.

Όλο το καλοκαίρι, το 7ο Φεστιβάλ Θερινού

οδό Εμμανουήλ Μπενάκη 7, το taf δίνει την

την πιο γοητευτική βόλτα. Αποφύγετε τις

Throughout the summer, the 7th Athens Open

5. A top-quality espresso in one of the first shops

10. An afternoon stroll with your children around

Κινηματογράφου της Αθήνας

δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν

μεσημεριανές ώρες με την υπερβολική ζέστη.

Air Film Festival will bestow upon the city the

to become part of the “third coffee wave”. At

Plaka just before sunset. The atmosphere of an

θα φωτίσει την Αθήνα με τη λάμψη της

το γευστικό προφίλ που τους ταιριάζει και να

11. Μια ποδηλατική διαδρομή από τις

glamour of a great cinematic celebration.

number 7 of the sophisticated Emmanouil Benaki

old neighborhood, plenty of monuments, a view

μεγαλύτερης κινηματογραφικής γιορτής.

μάθουν περισσότερα για το ρόφημα που θέλουν

προτεινόμενες της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

http://www.cinemag.gr/aoaff/

Street, taf offers consumers the option of choos-

to the Acropolis, very few cars, traditional cafés

http://www.cinemag.gr/aoaff/

να πιουν.

με ένα από τα κοινόχρηστα 10 Athens Bikes του

3. A visit to Lake Vouliagmeni at the heart of

ing their own taste profile and learning more

and souvenir shops, small museums and classi-

3. Την επίσκεψη στη Λίμνη Βουλιαγμένης,

6. Την αναβαση στο πιο ψηλό σημείο της

πιλοτικού συστήματος Bike Sharing της Αθήνας.

the Athenian Riviera. Set against a magnificent

about their favorite beverage.

fied buildings make up the most charming walk.

στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Σε ένα

Αθήνας, τον Λυκαβηττό. Από το σημείο αυτό

Ανακαλύψτε την πόλη και τα σημαντικότερα

backdrop – a true treasure of Attica – this rare

6. Climbing on Athens’s highest point, the top of

Avoid the really hot early afternoon hours.

υπέροχο τοπίο που αποτελεί θησαυρό της

η θέα είναι κυριολεκτικά συλλεκτικής αξίας.

αξιοθέατα της με έναν αέρα “πράσινης”

geological phenomenon wins over the visitor

Mount Lycabettus, which offers truly spec-

11. One of the bike rides offered by the City of

Αττικής γης, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο

Αφήστε το βλέμμα σας να περιπλανηθεί στην

υπεροχής. (http://athens.easybike.gr/el/)

right from the start. These brackish waters,

tacular panoramic views. Gaze around the city

Athens Technopolis with one of the 10 public bi-

σε παγκόσμιο επίπεδο κερδίζει από την πρώτη

πόλη αυτή και εντοπίστε όλα τα εμβληματικά

12. Αγορές σε ένα από τα πιο σοφιστικέ

constantly renewed by the sea as well as under-

and spot all iconic buildings, the Parthenon, and

cycles provided by the pilot AthensBikes sharing

στιγμή τους επισκέπτες. Υφάλμυρα νερά που

κτίρια, τον Παρθενώνα και τα κοντινά νησιά,

προάστεια της Αθήνας, την Κηφισιά. Το Life

ground mineral springs at a depth of 50 m to100

nearby islands Aegina and Salamina.

service in Athens. Discover the city and its major

ανανεώνονται συνεχώς τόσο από τη θάλασσα

Αίγινα και Σαλαμίνα σε πανοραμίκ.

Gallery athens χαρίζει εκπτωτικά προνόμια

m, are rich in minerals and salts and, in combina-

7. A guided tour by excellent professionals in the

sights with an air of green supremacy.

όσο και από τις υπόγειες ιαματικές πηγές

7. Την ξενάγηση από τους εξαιρετικούς

στους φιλοξενούμενούς του μέσα από μια

tion with the high water temperatures, promote

National Archaeological Museum of Athens.

(http://athens.easybike.gr/el/)

βάθους 50-100 μέτρων είναι πλούσια σε

επαγγελματίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο

ενημερωμένη λίστα επιλεγμένων καταστημάτων.
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της άμμου που χωρίζει το Καρπάθιο

Ενυδρείο της Ρόδου στο βορειότερο

Πέλαγος στη μέση.

τμήμα του νησιού, στην περιοχή

6. Μια παγωμένη μπύρα στην πλατεία

Νιοχωρίου. Το κυρίως κτίριο συνδυάζει

της Λίνδου, εκεί που και οι Pink Floyd

τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία με

έμεναν μέχρι αργά, ενώ η αρχαία

στοιχεία Art Deco και θεωρείται ιστορικό

Ακρόπολη, αφιερωμένη στη θεά Αθηνά,

διατηρητέο μνημείο. (τηλ.: 2241-27308)

κυριαρχούσε στις συζητήσεις της

2. Βόλτα στη μεσαιωνική πόλη

ανεμελιάς και της νιότης. Αφήστε το

της Ρόδου – μνημείο παγκόσμιας

αυτοκίνητο έξω από τον οικισμό και

κληρονομιάς από την UNESCO που

ανεβείτε μέχρι ψηλά για να απολαύσετε

1. Rare fish and corals at the Rhodes

shadow of the ancient acropolis, which was

συνδυάζει το δυτικοευρωπαϊκό ρυθμό

τη θέα. Το σκηνικό θυμίζει Χώρα

Aquarium, at the northernmost part of the

dedicated to the goddess Athena. Leave

της υστερογοτθικής περιόδου με την

σε κυκλαδίτικο νησί. Από κάτω σας

island (Niohori area). The main building – a

your car outside the village and climb high

αναγεννησιακή γλυπτική. Περάστε τις

περιμένει το κλειστό λιμανάκι του

listed structure – blends local architecture

up to enjoy the view, which is reminiscent

πετρόκτιστες γέφυρες που ενώνουν

Αποστόλου Παύλου για να χαλαρώσετε

with art deco. (Tel.: 2241-27308)

of a Cycladic Hora. Below, the quiet bay of

το σήμερα με το χθες και χαθείτε στα

μετά τη βόλτα.

3

2. A walk around the medieval city of

Apostolos Pavlos awaits to offer relaxation

στενά δρομάκια. Πάρτε βαθιά ανάσα στα

7. Δείπνο στον Μαυρίκο – εκεί που

Rhodes, a UNESCO World Heritage Site

to the tired visitor.

ίδια σημεία όπου κάποτε περπατούσαν

όλα αλλάζουν γεύση, στην πλατεία

2

combining the Western European style

7. Dinner at Mavrikos (Lindos Square),

οι Ιππότες του Τάγματος του Αγίου

της Λίνδου. Σπαγγέτι με θαλασσινά,

of the Late Gothic period with Renais-

where everything tastes different. Seafood

Ιωάννη της Ιερουσαλήμ και αγγίξτε τις

σουπιόρυζο, αχινοσαλάτα ή

sance sculpture. Cross the stone bridges

spaghetti, cuttlefish risotto, sea urchin or

βαριές σιδερένιες πόρτες. Σηκώστε το

καπαροσαλάτα γιαχνί - όλα έχουν την

connecting the present with the past and

caper salad are just a few samples of its

βλέμμα σας και αντικρίστε τις γοτθικές

πινελιά της δημιουργικής κουζίνας.

wander around the narrow alleys. Touch

creative cuisine. (Tel.: 22440 31232)

εκκλησίες και τα αναγεννησιακά γλυπτά.

(Τηλ.: 22440 31232)

the heavy iron doors, gaze up at the Gothic

8. A hike on the mountain path starting at

Γύρω γύρω τα τείχη των περίπου 4

8. Ανάβαση από το ορεινό μονοπάτι

churches and Renaissance sculptures, and

Aghios Isidoros, a village still living in the

χιλιομέτρων κλείνουν το γοητευτικό

που ξεκινάει από τον Άγιο Ισίδωρο,

take a deep breath in the very same spots

’60s, to the top of Attavyros Mountain (1,215

παρελθόν και αναδεικνύουν ένα

ένα χωριό που ζει ακόμα στη δεκαετία

where the Knights of St John of Jerusalem

m).

γοητευτικό τρόπο ζωής. Προσπεράστε

του ’60, ως την κορυφή του όρους

once walked. The 4-km-long wall encloses

9. Dancing at the Paradiso Beach Club at

πλατείες και προμαχώνες και στο τέλος

Αττάβυρος (1.215 μ.)

a mesmerizing past, revealing a fascinating

Kallithea, with its famous mineral springs,

της οδού των Ιπποτών οδηγηθείτε στο

9. Χορό στο Paradiso Beach Club στην

way of life. Follow the Street of the Knights

impressive rocks and lush greenery. (www.

Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με τις

Καλλιθέα με τις περίφημες ιαματικές

past squares and ramparts until you reach

paradisobeachclub.com)

80 αίθουσες στο βορειοδυτικό άκρο του

πηγές, τα εντυπωσιακά βράχια και τις

the Palace of the Grand Masters, with its

10. Looking for the Panaxia quadripunctaria

κάστρου. Στο νότιο σημείο ανακαλύψτε

ανάσες του πράσινου. (www.paradisobe-

80 halls at the northwest side of the castle.

butterfly, which can be seen in the Valley

το Μπούργκο και τέλος βγείτε στο φως

achclub.com)

Discover the Burgo to the south and, finally,

of the Butterflies from mid-June to mid-

της οδού Σωκράτους με το παζάρι που

10. Αναζήτηση της πεταλούδας Panaxia

get out into the light of Socratous Street,

September. (Tel.: 22410 82822)

κρατάει από τότε...

quadripunctaria, που κάνει την εμφάνισή

with the open-air market that dates back to

11. A visit to the Kamiros archaeological

3. Μια βαθιά ανάσα στο αρχαιότερο

της στην Κοιλάδα των Πεταλούδων

those times…

site, where you can see remains of houses

πάρκο του κόσμου στο Ροδίνι - μια

από τα μέσα Ιουνίου ως τα μέσα

3. A refreshing visit to the world’s oldest

and public buildings, the ancient Agora, the

μικρή κοιλάδα με ροδοδάφνες,

Σεπτεμβρίου. (τηλ.: 22410 82822)

park at Rodini, a small valley with oleanders,

Doric temple, the Hellenistic Mosque, the

λιμνούλες με νούφαρα, πλατάνια και

11. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο

lily ponds, planes and other trees providing

ruins of the aqueduct and remnants of the

σκιερά δέντρα, αλλά και παγόνια που

της Καμείρου, όπου σώζονται τμήματα

ample shade. Keep a lookout for the pea-

temple of Athena.

φιλοξενούνται εδώ – ένας μικρός

σπιτιών και κτιρίων, η αρχαία Αγορά, ο

cocks that live here! A small paradise just 3

12. Shopping at traditional wood-fired

παράδεισος στα 3 χιλιόμετρα από το

δωρικός ναός, το ελληνιστικό Τέμενος,

km from the city center.

ovens, distilleries-wineries, and coopera-

κέντρο της πόλης.

τα ερείπια του υδραγωγείου και ίχνη

4. A pilgrimage to the sculpted wooden

tive farmers’ markets with local products

4. Προσκύνημα στο ξυλόγλυπτο

από το ναό της Αθηνάς.

iconostasis at the monastery of Panaghia

such as honey, melekounia (a confection

τέμπλο στη Μονή της Παναγίας της

12. Αγορές σε παραδοσιακούς ξυλό–

Tsabika, to the east of the island.

made from sesame and caramelized syrup),

Τσαμπίκας, στην ανατολική πλευρά του

φουρνους, αποστακτήρια-οινοποιεία

5. Windsurfing at Prassonisi, at the southern-

semolina halva, fried pouggia (phyllo pastry

νησιού.

και λαϊκές αγορές συνεταιριστικών

most part of the island. It is definitely worth

with a syrupy nut filling), preserves, creamy

5. Windsurfing στο Πρασονήσι στο

οργανώσεων με τοπικά προϊόντα όπως

making the 40-km trip from Lindos to visit the

mouhalepi pudding, takakia (syrupy pastry

νοτιότερο άκρο του νησιού. Απέχει

μέλι, μελεκούνια, χαλβά σιμιγδαλένιο,

two exotic beaches created by a strip of sand

rolls with ground nuts), sweet crepe-like

τουλαχιστον 40 χιλιόμετρα από

τηγανιτά πουγκιά, γλυκά του κουταλιού,

that cuts the Carpathian Sea in half.

katimeria, tsouvras (tomato soup), and local

τη Λίνδο, αλλά αξίζει τον κόπο να

μουχαλεπί, τακάκια, κατημέρια,

6. A cold beer at Lindos Square, where

herbs such as glyfoni (mint), sapsyho (marjo-

βρεθείτε στις δύο εξωτικές παραλίες

τσουβρά, γλυφώνι, σάψυχο, χαμομήλι

Pink Floyd stayed and chatted till late in the

ram), chamomile, and sage.

που σχηματίζονται από τη λωρίδα

τοπικό και αλισφακιά.

Photo: Shutterstock
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1. Σπάνια ψάρια και κοράλλια στο
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Blue

3

Ink

Mediterranean
dream
This summer make sure you dazzle in bright dresses,
statement jewellery and sophisticated accessories whether
it is a wide-brimmed hat or simply your long, loose hair.
Αυτό το καλοκαίρι κάντε αισθητή την παρουσία σας
με φορέματα σε έντονες αποχρώσεις, κοσμήματα που
αφήνουν το αποτύπωμά τους και σοφιστικέ αξεσουάρ –
είτε είναι ένα φαρδύ ψάθινο καπέλο ή απλώς ελεύθερα
αφημένα τα μακριά μαλλιά σας.

Photographer: Theodore Psiachos
Fashion editor: Frances Leppard
Model: Sofia Chaimada, Ace Model Agency
Make up & hair: Christina ZoΙ, D-Tales
Cotton kaftan, Athina Klo. Leather sandals, Vince Camuto, Kalogirou. Sunglasses, Anne et Valentin, Tartaras Eyewear.
Βαμβακερό καφτάνι, Αthina Klo. Δερμάτινα σανδάλια, Vince Camuto, Kαλογήρου. Γυαλιά ηλίου, Anne et Valentin, Οπτικά Tαρτάρας.

B l u e 98

Ink

B l u e 99

Ink

Silk dress with elastic lace,
Ioanna Kourbela. Earrings from
K18 white gold and brilliant-cut
diamonds. Cuff from K18 white
gold and brilliant-cut diamonds,
Nilos Jewels. Opposite page: Silk
tunic, Χαρίεν. K18 gold pendant
with chain and matching
bracelet, Deverakis
Handmade Jewellery.
Μεταξωτό φόρεμα με ελαστική δαντέλα, Ιωάννα Κουρμπέλα. Σκουλαρίκια από λευκόχρυσο Κ18 με μπριγιάν και περιβραχιόνιο από λευκόχρυσο Κ18 με
μπριγιάν, Nilos Jewels.
Απέναντι σελίδα: Μεταξωτή
τουνίκ, Χαρίεν. Παντατίφ από
χρυσό Κ18 με αλυσίδα και
ασορτί βραχιόλι, Deverakis
Handmade Jewellery.

B l u e 100 I n k

B l u e 101 I n k

Silk muslin dress
with French lace,
tassels and leather
details, STYΛIANOS.
Suede sandals,
Casadei, Kalogirou.
Φόρεμα από μεταξωτή
μουσελίνα και
γαλλική δαντέλα με
κρόσια και δερμάτινες
λεπτομέρειες,
STYΛIANOS. Σουέντ
πέδιλα, Casadei,
Kαλογήρου.

B l u e 102 I n k

B l u e 103 I n k

Woven cotton tunic and
swimsuit, Ioanna Kourbela.
Opposite page: Tanzanite and
brilliant-cut diamond pendant in
Κ18 white gold, Nilos Jewels.
Πλεκτή βαμβακερή τουνίκ
και ολόσωμο μαγιό, Ιωάννα
Κουρμπέλα. Απέναντι σελίδα:
Μενταγιόν από λευκόχρυσο
Κ18 με πέτρα τανζανίτη και
μπριγιάν, Nilos Jewels.

B l u e 104 I n k

B l u e 105 I n k

Cotton gauze tunic and
matching culottes, Ofilia’s. Hat,
Katerina Karoussos. Woven
earrings and cuffs, Idole.
Τουνίκ από βαμβακερή γάζα
και ασορτί ζιπ-κιλότ, Ofilia’s.
Καπέλο, Κατερίνα Καρούσου.
Πλεκτά σκουλαρίκια
και περιβραχιόνια,
Katerina Karoussos.

B l u e 106 I n k

B l u e 107 I n k

Cotton bodysuit, ALE,
Attrativo. Hat, Katerina
Karoussos. Bracelets,
Idole. Opposite page:
Woven cotton bodysuit,
Ioanna Kourbela. Necklace,
Konplott. Sunglasses, Celine,
Tartaras Eyewear.
Βαμβακερή φόρμα, ALE,
Attrativo. Καπέλο, Katerina
Karoussos. Βραχιόλια, Idole.
Απέναντι σελίδα: Πλεκτή
βαμβακερή φόρμα, Ιωάννα
Κουρμπέλα. Κολιέ, Konplott.
Γυαλιά ηλίου, Celine,
Οπτικά Ταρτάρας.

B l u e 108 I n k

B l u e 109 I n k

Balos - a tropical lagoon
of extreme beauty in
Northwest Crete.
Μπάλος - μια τροπική
λιμνοθάλασσα εξαιρετικής ομορφιάς στη
B βορειοδυτική
l u e 110 I n k
Κρήτη.
By Despoina Sampson, Photo:Giannis Giannelos

A guide with everything the island has to offer to the keen traveler who wishes to become one with the land. Exotic
beaches, charming interior, wild nature and stimulating tastes to satisfy all the senses.
Ένας οδηγός για όλα όσα προσφέρει το νησί στον ανήσυχο ταξιδιώτη που θέλει να γίνει ένα με τον τόπο. Εξωτικές
παραλίες, γοητευτική ενδοχώρα, άγρια φύση και ενδιαφέρουσες γεύσεις ικανοποιούν όλες τις αισθήσεις.

Discover Crete

NO LIMITS

B l u e 111 I n k

NO LIMITS

M

agical itineraries to tropical beaches; villages

Μαγικές διαδρομές μέχρι τις τροπικές παραλίες, χωριά που γοητεύουν με

that captivate with the power of simplicity; stark gorges and enchant-

τη δύναμη της απλότητας, λιτά φαράγγια και άγρια φύση που καθηλώνει,

ing wild nature; monuments reminding you that it all began here in the

μνημεία που σου υπενθυμίζουν ότι όλα ξεκίνησαν εδώ τη μινωική εποχή

Minoan times; and irresistible tastes you dream about all winter long – all

και γεύσεις ακαταμάχητες που τις ονειρεύεσαι όλο το χειμώνα... Όλα όσα

that is Crete is here. Choices smelling like thyme and holding the energy of

είναι Κρήτη είναι συγκεντρωμένα εδώ. Επιλογές που μυρίζουν θυμάρι και

a local raki treat.

κρύβουν την ενέργεια μιας κερασμένης τοπικής ρακής.

Surprising beaches

Οι παραλίες που εκπλήσσουν

They say in Crete you can find beaches so exotic that you don’t need to travel

Λένε ότι στην Κρήτη θα βρεις παραλίες τόσο εξωτικές που δεν θα

anywhere else in the world. Part of the Natura 2000 Network, Gramvousa,

χρειαστεί να ταξιδέψεις αλλού στον κόσμο. Η Γραμβούσα, το νησί των

the island of pirates, and the Balos lagoon at the northwest of the Chania

πειρατών και η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στο βορειοδυτικό τμήμα του

Prefecture carry you away to the Caribbean with their golden sand, shallow

νομού Χανίων σε μεταφέρουν στην Καραϊβική με τη χρυσή άμμο και τα

sapphire waters and millions of tiny pink shells. You can access the area by

ρηχά καταγάλανα νερά. Τα πόδια βουλιάζουν σε εκατομμύρια μικρά ροζ

road up to a point, then walk – don’t forget to take all necessary measures

κοχύλια και ολόκληρη η περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura. Η πρόσβαση

to protect yourselves from the sun. But you can also reach paradise by boat

γίνεται οδικώς μέχρι ένα σημείο (μετά από χωματόδρομο) και ακολουθεί

from Kissamos. At Gramvousa you can take the barren paths to the top of

πεζοπορία που απαιτεί οπωσδήποτε μέτρα προστασίας από τον ήλιο.

the hill in order to visit the castle and enjoy the amazing views over Kythira

Ο παράδεισος όμως προσεγγίζεται και με καραβάκι από την Κίσσαμο.

and Mount Taygetus. The boat will then take you to Balos, where you will go

Στην Γραμβούσα, με τα άγονα μονοπάτια μπορεί κάποιος να επισκεφτεί

ashore with smaller boats. At the southwest of the same prefecture, the idyl-

το κάστρο στην κορυφή του λόφου για να απολαύσει την εξαιρετική θέα

lic scenery continues on to Elafonisi. You can easily get here by car to take

προς τα Κύθηρα και τον Ταϋγετο. Στην ίδια διαδρομή με το καραβάκι,

in the beauty of the turquoise waters and fine white sand, pinkish from the

η επόμενη στάση είναι ο Μπάλος στον οποίο η αποβίβαση γίνεται με

seashells. For other fans of Crete, paradise lies at Gavdos, Europe’s south-

μικρές βάρκες. Στο νοτιοδυτικό σημείο του ίδιου

ernmost point. This is a triangular, 30-square-km island, 32 nautical miles

νομού, το ειδυλλιακό σκηνικό συνεχίζεται και στο Ελαφονήσι. Εδω η

from Paliohora and 22 from Hora Sfakion, with pearly beaches and cedars

πρόσβαση είναι πιο εύκολη με αυτοκίνητο και μπροστά στις νησίδες που

reaching all the way to the seaside. The beaches of Sarakiniko and Aghiannis

σχηματίζονται με την πολύ ψιλή λευκή άμμο που ροζίζει από τα κοχύλια

beckon from sunrise to sunset; the interior, wildly beautiful part of the island

και τα τιρκουάζ νερά, παίρνεις βαθιές ανάσες από την ομορφιά. Ο

and the harder-to-reach beaches are equally attractive.

παράδεισος όμως για κάποιους άλλους φανατικούς θαυμαστές της Κρήτης

Northeast of Chania, near Akrotiri, the beach of Stefanos, close to the

βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, τη Γαύδο. Το νησί που απέχει

Seitan Limania area, has many devoted fans. Three parallel, oblong bays

32 ναυτικά μίλια από την Παλιόχωρα και 22 από τη Χώρα Σφακίων είναι

form beaches sheltered by the waves, the northernmost one with deep

ένα τριγωνικό νησί 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μαργαριταρένιες

blue waters, pebbles, sand and marble rocks towering to the left and right.

παραλίες και κέδρους που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Οι παραλίες

The area is accessed by car, with a small hike down from the parking spot.

Σαρακήνικο και Αγιάννης σε καλούν να τις απολαύσεις από την ανατολή

In the adjacent Rethymno Prefecture, the Aghios Pavlos beach is a favorite

μέχρι τη δύση του ήλιου αλλά εξίσου ελκυστικό είναι και το εσωτερικό του

for many. To the west of the Melissa promontory and south of Triopetra,

νησιού με την άγρια ομορφιά ή οι πιο δυσπρόσιτες παραλίες.

the wild, unusual scenery of the Aghios Pavlos Dunes has been voted as the

Βορειοανατολικά των Χανίων, κοντά στο Ακρωτήρι πολλοί ορκίζονται

best beach in Rethymno. The land caves, the alluring seabed and the water

στην ιδιαιτερότητα της παραλίας Του Στεφάνου δίπλα στην

temperature which stays always above 15°C make this an ideal place for

περιοχή Σεϊτάν Λιμάνια. Τρεις παράλληλοι στενόμακροι όρμοι που

swimming almost throughout the year. If you do find yourselves here, make

προστατεύονται από τα κύματα σχηματίζουν παραλίες με τη βορειότερη

sure not to miss the sunset over the Thronos Mountain. Reaching the Hera-

να διαθέτει βαθιά καταγάλανα νερά, χαλίκι, άμμο ενώ δεξιά και αριστερά

clion Prefecture, those who want to complete the tour of famous beaches

υψώνονται μαρμάρινοι βράχοι. Η πρόσβαση γίνεται και εδώ οδικώς

drop by Matala, at the edge of the Messara valley and Asterousia, to visit

αλλά απαιτεί σύντομη κατάβαση από το σημείο στάθμευσης.

the rocky caves where hippies hung out in the 1970s. Enjoy the 300-meter-

Στον διπλανό νομό Ρεθύμνου πολλοί ξεχωρίζουν την παραλία του

long beach with its fine pebbles and deep, crystal-clear waters – as long as

Αγίου Παύλου. Στο δυτικό τμήμα του ακρωτηρίου της Μέλισσας και

you don’t mind the strong westerlies that raise enormous waves. Leaving

νότια της Τριόπετρας, οι Αμμόλοφοι του Αγίου Παύλου με το άγριο

the area and heading towards Elounda, Crete’s Côte d’Azur, it is worth taking

ασυνήθιστο τοπίο ψηφίζονται ως η καλύτερη παραλία του Ρεθύμνου.

notice of a small island called Kolokytha and especially the beach of Aghios

Σπηλιές στην ξηρά, εξερευνήσεις στον βυθό και νερά που δεν πέφτουν

Loukas or Kolokytha, which has amazing waters and plenty of shade from

κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου συνδυάζουν ένα ιδανικό σκηνικό

the olive trees. And there’s plenty more beaches in Crete: The 81 uninhab-

για κολύμβηση τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Αν βρεθεί

B l u e 112 I n k

Palm beach of Vai. Top left, Arvi
gorge. Top right, Balos beach.
Παραλία στο Φοινικόδασος του Βάι.
Πάνω αριστερά, φαράγγι της Άρβης.
Πάνω δεξιά, παραλία Μπάλος.

B l u e 113 I n k

NO LIMITS

Caves of Matala.
Left, The fort of
Gramvousa islet.
Σπηλιές στα Μάταλα. Αριστερά,
φρούριο στο νησάκι της Γραμβούσας.

ited islets with their cedar-line beaches attract many visitors in the summer

distinct ambiance, it is considered one of the loveliest in Europe, with

κάποιος εδώ, αξίζει να μη χάσει το ηλιοβασίλεμα από το βουνό Θρόνος.

περιοχής. Πολλοί προτιμούν την παραλία της Αγίας Φωτιάς ή τον

months. South of Ierapetra, the islet of Chrysi or Gaidouronisi has plenty

its vineyards, flower-filled gardens and old restored houses. The folk art

Φτάνοντας στο νομό Ηρακλείου, όσοι θέλουν να ολοκληρώσουν την

Μακρύγιαλο αλλά έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες παραλίες κοντά στην

of seashells on its northern shores, teal waters and golden sand, making

and archaeological museums, the sculpture workshop and the museum

περιήγησή τους στις διάσημες παραλίες περνούν από τα Μάταλα στα

Ιεράπετρα έχουν πεντακάθαρα νερά που απολαμβάνουν οι ταξιδευτές.

you forget you’re on Greek soil.

of Cretan history and tradition tell the story of the village. In upland

όρια του κάμπου της Μεσσαράς και των Αστερουσίων για να δουν

Στο νομό Λασιθίου, το Βάι με τα χιλιάδες φοινικόδεντρα δεν απέχει

In southeast Crete, near Ierapetra in the Lasithi Prefecture, Myrtos, with its

Heraklion, Houdetsi stands out for its stately homes and grand feasts

τις σπηλιές μέσα στους βράχους που θεωρήθηκαν το μποέμ καταφύγιο

από την Καραϊβική. Ανατολικά της Σητείας, η συγκεκριμένη αποικία

dark sand and crystal-clear waters is favored by many because it is sheltered

accompanied by the sound of the Cretan lyre. In Zaros, at the foot of

των χίπις της δεκαετίας του ’70. Μια αμμουδιά μήκους 300 μέτρων με

φοινικόδεντρων ηλικίας 2000 ετών καταλαμβάνει μια έκταση 250

from the strong northerly winds that blow in the area. Others prefer the

Mount Psiloritis (Ida), vegetable plots and estates speak of those lucky

ψιλό χαλίκι διαθέτει πεντακάθαρα βαθια νερά αρκεί να είναι κάποιος

στρεμμάτων και είναι το μεγαλύτερο αυτοφυές φοινικόδασος στην

beach of Aghia Fotia or Makrygialos; whatever the case, visitors can enjoy

enough to live in a place blessed with plenty of water. In the Ano and

έτοιμος για ισχυρούς δυτικούς ανέμους που δημιουργούν μεγάλα και

Ευρώπη με ενδημικούς κρητικούς φοίνικες που είναι γνωστοί από

crystalline waters in most beaches around Ierapetra. In the Lasithi Prefecture,

Kato Asites, the monastery of Aghios Georgios Gorgolainis stands out

εντυπωσιακά κύματα. Εγκαταλείποντας την περιοχή και πλησιάζοντας

τη Μινωική εποχή. Αξίζει κάποιος να γνωρίζει ότι ένα διαφημιστικό

Vai with its thousands of palm trees is strikingly similar to the Caribbean.

with its age-old plane tree and cypress. At the village kafeneio (coffee

την Κυανή ακτή της Κρήτης, την Ελούντα, αξίζει να εντοπιστεί ένα

γνωστού σοκολατένιου σνακ με καρύδα που γυρίστηκε εδώ απογείωσε

East of Sitia, this 2000-year-old colony of palm trees spreads over 62 acres

shop) raki treats are accompanied by stories about local sights, mainly the

νησάκι που ονομάζεται Κολοκύθα. Απέναντι η παραλία του Αγίου

τη φήμη της περιοχής. Ωστόσο, αυτοί οι φοίνικες παράγουν χουρμάδες

and is the largest natural palm forest in Europe, with indigenous Cretan

abandoned settlement of Nisi. In Vamos, which is reminiscent of Tuscany,

Λουκά ή της Κολοκύθας με τη σκιά από τις ελιές και τα υπέροχα νερά

και μετά την καταστροφική εισροή κατασκηνωτών τη δεκαετία του ’70

palms known since the Minoan era. It is worth noting that a commercial for a

the impressive apokoroniotika houses stand out among olive groves

ξεχωρίζει. Οι παραλίες όμως δεν σταματούν εδώ. Η Κρήτη έχει 81

και του ’80, προστατεύονται πια με περίφραξη. Η εξωτική αμμουδιά με

chocolate-coconut snack that was filmed here made the area hugely famous.

and orange orchards. You are in the Chania Prefecture, and Sfakia invite

ακατοίκητα νησάκια που προσελκύουν επισκέπτες τους καλοκαιρινούς

την ανοιχτόχρωμη ψιλή άμμο και τα λίγα βότσαλα είναι φυσικά πόλος

However, following the devastating invasion of campers in the ’70s and ’80s,

you to find out that people’s lives could be different. The proud Hora

μήνες με τις κατάφυτες με κέδρους παραλίες τους. Το νησάκι Χρυσή

έλξης ενώ το υπέροχο σκηνικό συμπληρώνουν τα μικρά νησάκια που

these date-producing palms are now protected by fencing. The exotic beach

Sfakion, surrounded by the steep slopes of Lefka Ori (White Mountains),

ή αλλιώς Γαϊδουρονήσι, νότια της Ιεράπετρας διαθέτει πληθώρα

ξεφυτρώνουν απέναντι από τον όρμο.

with the fine white sand and few pebbles is a major attraction, while the mar-

can boast that it has never surrendered to any conqueror. Anogia, also

κοχυλιών στις βόρειες ακτές του, γαλαζοπράσινα νερά και χρυσή άμμο

velous scenery is complemented by the islets across the bay.

perched on Psiloritis in the Rethymno Prefecture, stands out for its colors

που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε ελληνικό τοπίο.

Τα παραδοσιακά χωριά που ξεχωρίζουν

and scents. In the same prefecture, pottery lovers head towards Marga-

Στην νοτιοανατολική Κρήτη, κοντά στην Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου,

Οι Αρχάνες είναι ένα χωριό πρότυπο για το νησί. Καλοσυντηρημένο

Traditional villages that make an impression

rites, a cool village at the north base of Psiloritis, blessed with a view over

ο Μύρτος με την σκούρα άμμο και τα πεντακάθαρα νερά κερδίζει τις

και ατμοσφαιρικό ανάμεσα σε αμπελώνες θεωρείται από τα πιο όμορφα

Archanes is a model village on the island. Well-preserved and with a

the fertile valley down below. The mountainous inland doesn’t stop here:

εντυπώσεις επειδή δεν επηρεάζεται από τους δυνατούς βοριάδες της

της Ευρώπης με τις ολάνθιστες αυλές και τα αναπαλαιωμένα σπίτια.
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Samaria Gorge. Opposite,
clockwise from top left, tsikoudia
and cretan meze, Spinalonga
island, ancient olive tree of
Panasos, aerial photo of Balos
beach and Gramvousa islet.
Φαράγγι της Σαμαριάς. Απέναντι, πάνω αριστερά και δεξιόστροφα, τσικουδιά και κρητικός
μεζές, Σπιναλόγκα, αρχαία ελιά
στον Πανασό Ηρακλείου, αεροφωτογραφία παραλίας Μπάλου
και Γραμβούσας.
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Elafonissi. Opposite,
Messara plain.
Ελαφονήσι. Απέναντι,
πεδιάδα της Μεσσαράς.

Εδώ το λαογραφικό και το αρχαιολογικό μουσείο, το εργαστήριο

Τα φαράγγια που κόβουν την ανάσα

γλυπτικής και το μουσείο κρητικής ιστορίας και παράδοσης

Σχίζουν τη γη στα δύο και εντυπωσιάζουν με τη φυσική τους ομορφιά.

αφηγούνται στον επισκέπτη την ιστορία του. Στα ορεινά του Ηρακλείου,

Το φαράγγι της Άρβης μαζί με εκείνο του Χα είναι σχεδόν ένα μικρό

το Χουδέτσι με τα αρχοντικά του ξεχωρίζει για τα γλέντια που

θαύμα από μόνο του. Στο νομό Ηρακλείου κοντά στον Κερατόκαμπο

στήνονται με κάθε αφορμή τα οποία συνοδεύει ο ήχος της κρητικής

απαιτεί εξοπλισμό canyoning για να το διασχίσει κανείς αφού

λύρας. Στο Ζάρο πάλι, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, τα περιβόλια

σχηματίζει συνεχόμενους καταρράκτες. Στο μέσο της διαδρομής

και τα κτήματα μαρτυρούν την τύχη να ζεις σε ένα ευλογημένο μέρος

ο Καπνιστής, ο καταρράκτης των 85 μέτρων σκορπά το νερό σαν

με άφθονα νερά. Στους Άνω και Κάτω Ασίτες ξεχωρίζει η Μονή

καπνό! Στο τέλος του ο γόνιμος κάμπος της Άρβης με τις διάσημες

του Αγίου Γεωργίου Γοργολαϊνη με τα ιστορικά δέντρα, τον πλάτανο

μπανανοφυτείες αποζημιώνουν τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν

και το κυπαρίσσι . Στο καφενείο του χωριού, τα κεράσματα σε ρακή

το πέρασμά του. Νοτιοανατολικά από τη Σητεία, το φαράγγι των

συνοδεύονται από τοπικές ιστορίες για τα αξιοθέατά τους και κυρίως

Νεκρών ή της Ζάκρου έχει μια όμορφη διαδρομή με σπηλιές και

τον εγκαταλειμμένο οικισμό της Νίσης. Στο Βάμο που θυμίζει Τοσκάνη

καταλήγει στην Κάτω Ζάκρο με τα υπέροχα νερά. Ενδιαφέρον είναι και

τα προσεγμένα αποκορωνιώτικα σπίτια ξεχωρίζουν ανάμεσα στους

το φαράγγι της Τρυπητής στο Ηράκλειο που πήρε το όνομα΄του από

ελαιώνες και τους πορτοκαλεώνες. Βρίσκεσαι στον νομό Χανίων και τα

την Παναγία την Τρυπητή που είναι χτισμένη σε μια σπηλιά του. Ενα

Σφακιά σε καλούν να γνωρίσεις πώς η ζωή των ανθρώπων θα μπορούσε

μέρος της διαδρομής μέχρι εκεί περνάει από τα Αστερούσια όρη, το

να είναι διαφορετική. Η περήφανη Χώρα Σφακίων περιβάλλεται από

φαρ ουέστ της Κρήτης. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, τέλος, ένα από τα

τις απότομες πλαγιές των Λευκών Ορέων κι έχει να περηφανεύεται

πιο διάσημα του νησιού, συγκεντρώνονται οι περισσότεροι επισκέπτες

ότι δεν υπέκυψε ποτέ σε κατακτητή. Στο Ρέθυμνο, τα Ανώγεια

προκειμένου να βγουν στο Λιβυκό πέλαγος απολαμβάνοντας την

είναι και αυτά σκαρφαλωμένα στον Ψηλορείτη και ξεχωρίζουν για

πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

τα χρώματα και τις μυρωδιές τους. Στον ίδιο νομό οι Μαργαρίτες

the traditional Axos, in the same Rethymno area, attracts visitors who

and ending at Kato Zakros with its magnificent waters. Another interesting

discover the many Byzantine churches or simply the local grocery stores/

gorge is that of Trypiti in Heraclion, named after the church of Panaghia

coffee shops that introduce the traveler to local life. In southeast Crete,

Trypiti which is built in one of its caves. Part of the route to Trypiti goes

the semi-mountainous Pefki stands out 7 km north of Makrys Gialos. Life

through Asterousia Mountains, Crete’s Far West. Finally, the Samaria

is serene in the narrow alleys. Housed in the building of the elementary

Gorge, one of the best known on the island, attracts most visitors who

school, the folk museum reminds you how everyday life without electricity

want to reach the Libyan Sea while enjoying the rich flora and fauna.

once was – with looms, spinning machines, wine presses, earthenware jars
and innumerable tools.

The sights that complete the puzzle
The Venetian fortress of Fortezza in Rethymno; ancient Falasarna and its

Breath-taking gorges

port; the ancient city of Lissos in southwest Crete; the Kazarma fortress

They split the earth in half and amaze with their natural beauty: The Arvi

in Sitia; Dikteo Andro and Ideo Andro, vying for the title of birthplace of

Gorge, along with that of Ha, is a small miracle in itself. Located in Hera-

Zeus in mythology; Spinalonga, with the amazing story of the leprosarium

clion Prefecture, near Keratokambos, it requires canyoning equipment to

televised by the Cretan filmmaker Thodoris Papadoulakis in the series

cross, since it forms a cascade. About mid-route, the 85-meter-high water-

The Island, based on the novel by the English author Victoria Hislop; the
Minoan city of Kommos, a port at Phaestos; Zominthos, another Minoan
city on the uplands; and Gortyna, Crete’s capital during the Roman era
– all are occasions for discoveries beyond the popular Minoan palaces at
Knossos, Phaestos, Malia and Zakros.

fall called Kapnistis (the Smoker) sprays water as thinly as smoke! At the
end of the gorge, the fertile valley of Arvi with its famous banana groves
rewards those who undertake its crossing. Southeast of Sitia, the gorge
of Nekron (the Dead) or Zakros includes a lovely route lined with caves
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συγκεντρώνουν λάτρεις της αγγειοπλαστικής. Ένα δροσερό χωριό

Τα αξιοθέατα που συμπληρώνουν το παζλ

στους βόρειους πρόποδες του Ψηλορείτη έχει την τύχη να ...βλέπει σε

Το ενετικό φρούριο Φορτέτζα στο Ρέθυμνο, η αρχαία Φαλάσαρνα

μια εύφορη κοιλάδα που απλώνεται μπροστά του. Η ορεινή ενδοχώρα

με το λιμάνι της, η αρχαία πόλη Λισσός στη νοτιοδυτική Κρήτη, το

δεν σταματά εδώ – ο Αξός στην ίδια περιοχή του Ρεθύμνου ελκύει με

φρούριο Καζάρμα στη Σητεία, το Δικταίο αλλά και το Ιδαίο Άντρο

την παραδοσιακή του φορεσιά τους επισκέπτες που ανακαλύπτουν

που διεκδικούν τη γέννηση του Δία στη μυθολογία, η Σπιναλόγκα με

και πλήθος βυζαντινών εκκλησιών ή απλώς τοπικών παντοπωλείων –

την εξαιρετική ιστορία του λεπροκομείου που αποτύπωσε ο Κρητικός

καφενείων που ενσωματώνουν τον ταξιδιώτη στη ζωή των ντόπιων. Στη

σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης στην τηλεοπτική σειρά Το Νησί,

νοτιοανατολική Κρήτη ξεχωρίζουν οι ημιορεινοί Πεύκοι, 7 χιλιόμετρα

που βασίστηκε στο μυθιστόρημα της Αγγλίδας συγγραφέα Βικτόρια

βόρεια από τον Μακρύ Γιαλό. Η ζωή είναι ήρεμη μέσα στα στενά

Χίσλοπ, η μινωική πόλη Κομμός, λιμάνι στη Φαιστό, η Ζώμινθος,

σοκάκια. Στο κτίριο του δημοτικού σχολείου, το λαογραφικό μουσείο

μια ακόμα μινωική πόλη στην ορεινή ενδοχώρα αλλά και η Γόρτυνα

θυμίζει πώς ήταν η καθημερινή ζωή κάποτε χωρίς συσκευές - μέσα από

πρωτεύουσα της Κρήτης την περίοδο των Ρωμαίων – όλα αποτελούν

τους αργαλειούς, τις μηχανές γνεσίματος, τα πατητήρια, τα πιθάρια και

αφορμές για ανακαλύψεις πέρα από τα δημοφιλή μινωικά ανάκτορα

τα αναρίθμητα εργαλεία.

στην Κνωσσό, τη Φαιστό, τα Μάλια και τη Ζάκρο.

“...on Crete everything is myth, legend and history: the mountains, the grottoes, the gorges,
the trees, the stones and even the scent of the shrubs in bloom”
Awake your Senses
Discover the Unkonown Crete
Eastern Crete -Book One
G.&A. Mamidakis Foundation
“...στην Κρήτη όλα είναι μύθος, θρύλος και ιστορία: τα βουνά, οι σπηλιές, τα φαράγγια,
τα δέντρα, οι πέτρες, ακόμα και η μυρωδιά από τα ανθισμένα χαμόδεντρα”

B l u e 119 I n k

ORIGIN

Αντώνης Φωνιαδάκης,
διευθυντής Μπαλέτου
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

True Cretans

Μεγάλωσε στην Ιεράπετρα Κρήτης και από
μικρός ανακάλυψε την αγάπη του για το χορό.

Prominent Greeks that come from Crete and have made a name
for themselves in the arts and culture talk about what they love,
what bonds them with their island.
Σημαντικοί Έλληνες που ξεχωρίζουν στο χώρο του πολιτισμού
και των Τεχνών με καταγωγή από την Κρήτη αποκαλύπτουν όλα
όσα αγαπούν και τους κρατούν δεμένους με το νησί τους.
By Despoina Sampson

Θοδωρής Παπαδουλάκης,
Έλληνας σκηνοθέτης

Andonis Foniadakis, Ballet director
of Greek National Opera

Το 1990 μπήκε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής
Τέχνης στην Αθήνα, όπου σπούδασε για 2
χρόνια. Μάλιστα έλαβε και την υποτροφία

He grew up in Ierapetra of Crete, where he

«Μαρία Κάλλας» για να συνεχίσει τις σπουδές

discovered his love for dancing at an early age.

του στο εξωτερικό, στην Λωζάννη και στην

Αν και γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική και

In 1990, he enrolled in the State Dance School of

σχολή Rudra Bejart. Έχει συνεργαστεί με το

πέρασε τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του εκεί,

Athens, where he studied for two years. He later

μπαλέτο Bejart Ballet της Λωζάνης, με την Lyon

επέστρεψε στη γενέτειρα των γονιών του, την

received the Maria Callas scholarship to continue

Opera Ballet και με την Saburo Teshigawara/

Κρήτη. Σπoύδασε παραγωγή Ραδιοφώνου

his studies abroad in Rudra Bejart, Lausanne. He

Karas Co. Το 2003 δημιούργησε την δική του

και Τηλεόρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο με

has collaborated with Bejart Ballet of Lausanne,

ομάδα χορού την Apotosoma με έδρα τη Λυόν.

μεταπτυχιακό στη Σκηνοθεσία και παραγωγή

Lyon Opera Ballet and Saburo Teshigawara/

Ως ανεξάρτητος χορογράφος έχει βαλει τη

Κινηματογράφου. Εργάστηκε στη Σχολή

Karas Co. In 2003, he started his own dance

σφραγίδα του στις καλύτερες ομάδες χορού και

Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Leeds

company Apotosoma, based at Lyon in France.

μπαλέτα του κόσμου. Έχει διδάξει στην Κρατική

Metropolitan. To 2005 επέστρεψε στην

As a freelance choreographer, he has performed

Σχολή Χορού στην Αθήνα αλλά και σε σχολές

Ελλάδα και ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής

choreographic works for the world’s largest

ανά τον κόσμο όπως η DOCK11 στο Βερολίνο

Indigo View για την οποία έχει σκηνοθετήσει
πολλά οπτικοακουστικά έργα - ντοκιμαντέρ,
διαφημιστικά, παρουσιάσεις, εταιρικά βίντεο κ.α.
Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν αποσπάσει
27 διεθνή βραβεία. Το 2010-2011 η τηλεοπτική
εβδομαδιαία σειρά του “Το Νησί” άγγιξε
ποσοστό 70% τηλεθέασης -το υψηλότερο στην
ιστορία της ιδιωτικής ελληνικής τηλεόρασης.

dance companies and ballets. Moreover, Andonis

και η Dansgroep στο Αμστερνταμ.

Foniadakis has been teaching in the State Dance

Ποιο είναι το σημείο στην Κρήτη που

School in Athens as well as in several dance

ταυτίζετε προσωπικά με την απόλυτη

schools all over the world, like DOCK11 in Berlin

χαλάρωση;

and Dansgroep in Amsterdam

Το μικρό νησί Χρυσή, απέναντι από την
Ιεράαπετρα.

Which part of Crete symbolizes total relaxa-

Αποκαλύψτε μας την αγαπημένη σας

tion for you?

παραλία στο νησί που ίσως δεν είναι γνωστή

Chrissi, an unhabited island close to Ierapetra.

σε όλους τους επισκέπτες.

Ποιο είναι το σημείο στην Κρήτη που

Tell us which one is your favorite – and

Δεν έχω μια αγαπημένη παραλία. Έχω πολλές

ταυτίζετε προσωπικά με την απόλυτη

perhaps not very well-known – beach on the

και οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν

χαλάρωση;

island.

από μόνοι τους μικρές παραλίες αρκεί να έχουν

Thodoris Papadoulakis,
Greek director from Chania

Which part of Crete symbolizes total relaxa-

Οι παραλίες στις ήρεμες περιοχές της Νότιας

Not only one, I am afraid. I have a lot! Guests

χρόνο και διάθεση.

tion for you?

Κρήτης.

of Crete could discover them all by themselves

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να

Although, he was born in South Africa and spent

The calm beaches of South Crete.

Αποκαλύψτε μας την αγαπημένη σας

provided they have time and energy.

δοκιμάσετε μόλις φθάνετε στο τόπο σας;

the first 10 years of his life there, he returned to

Tell us which one is your favorite – and

παραλία στο νησί που ίσως δεν είναι γνωστή

What is the first thing you want to taste on

Σφακιανή πίτα.

his parents’ birthplace, Crete-Greece. He studied

perhaps not very well-known – beach on the

σε όλους τους επισκέπτες.

arriving at your homeland?

Συμπληρώστε μας τη φράση: Δεν υπάρχει

Radio & TV Production in the UK and gained a

island.

Το Γυαλισκάρι Παλαιόχωρας Χανίων.

Sfakiani pita (traditional cretan pie made with soft

Κρήτη για εμένα χωρίς....

Master’s degree in Film Directing & Producing at

Yaliskari at Paleohora, Chania.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να

cheese and drizzled with honey)

…κρητική λύρα.

the Northern Film School. After completing his

What is the first thing you want to taste on

δοκιμάσετε μόλις φθάνετε στο τόπο σας;

Complete the phrase: “For me, Crete is noth-

Δώστε μας μια διαδρομή που κάνετε με το

studies he worked for three years as Head of the

arriving at your homeland?

Χανιώτικο Μπουρέκι.

ing without…

αυτοκίνητο ή/και με τα πόδια η οποία θα

Film Promotion and Publicity Office at the School

The local boureki [phyllo pie with cheese, potato

Συμπληρώστε μας τη φράση: Δεν υπάρχει

…The Cretan lyre” (lyra)

γοητεύσει τον ταξιδιώτη.

of Film, TV and Performing Arts of Leeds Metropol-

and zucchini filling].

Κρήτη για εμένα χωρίς…

A particularly alluring trip taken by car and/

Από Ιεράπετρα προς την περιοχή Γουδούρα στα

itan University. In 2005 he returned to Greece and

Complete the phrase: “For me, Crete is noth-

...Τα Λευκά Όρη.

or on foot.

νοτιανατολικά παράλια του νομού Λασιθίου, με

started his own production company Indigo View

ing without…

Δώστε μας μια διαδρομή που κάνετε με το

Driving from Ierapetra towards Goudoura area at

αυτοκίνητο.

based in Chania, Crete. He has directed numerous

...The Lefka Ori [White Mountains].

αυτοκίνητο ή/και με τα πόδια η οποία θα

the southeastern shores of Lassithi

Πείτε μας ποιο είναι το σημείο με την

Indigo View productions, including documentaries,

A particularly alluring trip taken by car and/

γοητεύσει τον ταξιδιώτη.

The spot with the best view, one making you

καλύτερη θέα μπροστά στην οποία παίρνετε

commercials, presentations, corporate videos etc.

or on foot.

Φαράγγι Θερίσου Χανιά.

draw a deep breath.

βαθιά ανάσα.

His short films received 27 international awards.

The Therisso Gorge, Chania.

Πείτε μας ποιο είναι το σημείο με την

Many different places offering different points of

Πολλα σημεία με διαφορετική θέα κάθε φορά...

In 2010-2011 his T.V. weekly drama series “The

The spot with the best view, one making you

καλύτερη θέα μπροστά στην οποία παίρνετε

view. It would be unfair to leave one out. Each

Θα ήταν άδικο να ξεχωρίσω ένα. Κάθε σημείο

Island” reached a 70% rating – the highest rating

draw a deep breath.

βαθιά ανάσα.

spot has its perfect timing for taking a deep

έχει την δική του κατάλληλη στιγμή για να πάρω

in the history of Greek private television.

Balos.

Ο Μπάλος.

breath…

την ανάσα που χρειάζομαι.
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There us a kind of flame in
Crete - let us call it “soul”
Nikos Kazantzakis
Υπάρχει ένα είδος φλόγας
στην Κρήτη - ας την πούμε
“ψυχή”.
Νίκος Καζαντζάκης
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ORIGIN

Barbara Terzaki -Pallikari

Βαρβάρα Τερζάκη Παλλήκαρη

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να

She is the coordinator of the “Mission Penelope

Είναι η συντονίστρια της “Αποστολής Πηνελόπη

δοκιμάσετε μόλις φθάνετε στο τόπο σας;

Gandhi: The Sacred Art of Weaving in Crete

Gandhi: Η Ιερή Τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη

Να δώ τους υπέροχους γονείς μου, τον

today”. An initiative within the framework of the

σήμερα». Μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις

καπετάν Σήφη και την “καλή μέλισσα”

“University of the Mountains”, a non profit com-

δράσεις του «Πανεπιστημίου των Ορέων», μιας

Περσεφόνη .

pany formed by members of the University of

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας η οποία

Συμπληρώστε μας τη φράση: Δεν υπάρχει

Crete to bring the academia closer to society.

αποτελείται από μέλη του πανεπιστημίου Κρήτης

Κρήτη για εμένα χωρίς…

κι έχει σκοπό να φέρει πιο κοντά την ακαδημαϊκή

… τη φράση: “Κάνε το άλμα πιο γρήγορα από

κοινότητα με την κοινωνία.

την φθορά”.

Which part of Crete symbolizes total relaxa-

Δώστε μας μια διαδρομή που κάνετε με το

tion for you?
The mountainous Mylopotamos. The Aimonas

Ποιο είναι το σημείο στην Κρήτη που

αυτοκίνητο ή/και με τα πόδια η οποία θα

mountain is a haven for the spirit and one real

ταυτίζετε προσωπικά με την απόλυτη

γοητεύσει τον ταξιδιώτη.

soul uplift.

χαλάρωση;

Κάθε διαδρομή πρός τα Όρη της Κρήτης, όπου

Tell us which one is your favorite – and

O Ορεινότατος Μυλοπόταμος. Ο Αίμονας είναι

ακόμη συναντάς μικροαγίους και γητευτές της

perhaps not very well-known – beach on the

μια καταφυγή για το πνεύμα κι ένας αναβαθμός

Mεγάλης Νήσου .

island.

ψυχής.

Πείτε μας ποιο είναι το σημείο με την

It is the beach in Marmara, in Sfakia. You get

Αποκαλύψτε μας την αγαπημένη σας

καλύτερη θέα μπροστά στην οποία

there having completing an excellent hiking trip -

παραλία στο νησί που ίσως δεν είναι γνωστή

παίρνετε βαθιά ανάσα.

a 3 hour walk through the gorge of Aradena.

σε όλους τους επισκέπτες.

Μια διαδρομή από τον Αίμονα στο Ιδαίον

What is the first thing you want to taste on

Είναι η παραλία στα Μάρμαρα, στα Σφακιά

άντρο με τα πόδια, όπως την έκαναν οι

arriving at your homeland?

ολοκληρώνοντας την εξαίρετη πεζοπορία- μια

Κουρήτες φύλακες- οι βοσκοί της Κρήτης και

Actually I want to see my lovely parents, captain

3ωρη διαδρομή του Φαραγγιού της Αράδαινας.

φύλακες του θεού της – Deus, Θεός, Χριστός.

Sifis and the “good bee”, Persephone.
Complete the phrase: “For me, Crete is nothing without…”
… a phrase: Take a leap faster than decay.
A particularly alluring trip taken by car and/
or on foot.
Every trip to the Cretan Mountains, where you
will meet saints and whisperers of the Great
Island.
The spot with the best view, one making you
draw a deep breath.
A journey from Aimonas to Ideon Cave (Ideon
Andron) on foot. This is the same journey the
Kourites guardians made. The shepherds of
Crete and the guardians of the island’s god Deus, God, Christ.
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“Take a leap faster than decay”
Odysseas Elytis
“Κάνε το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά”
Οδυσσέας Ελύτης

RESTO GUIDE
By Despoina Sampson

Sea bass in salt, from the seafood restaurant
“Megaro”, Elounda

Λαβράκι στο αλάτι από το εστιατόριο
θαλασσινών Megaro, στην Ελούντα

(Tel.: +30 2841042220, http://www.megaro-restaurant.gr/el/)

(http://www.megaro-restaurant.gr/el/ )

Ingredients

Υλικά

1 sea bass (about 1kg)

Λαβράκι (γύρω στο 1 κιλό)

1kg coarse salt

1 κιλό χοντρό αλάτι

A bunch of fresh herbs (thyme, parsley, oregano)

Μπουκέτο από κλαδάκια μυρωδικών (θυμάρι , μαϊντανό, φρέσκια ρίγανη)

For the sauce:

Για τη σάλτσα:

The juice of one lemon

Χυμό ενός ζουμερού λεμονιού

Extra virgin olive oil

Αγνό παρθένο ελαιόλαδο

1 tsp. mustard

1 κουταλάκι μουστάρδα

Some dry oregano

Λίγη ξερή ρίγανη
Καθαρίζουμε το ψάρι από τα εντόσθια αλλά δεν αφαιρούμε τα λέπια. Το

A taste
of Crete!

In Aghios Nikolaos,
home of the three hotels of bluegr Hotels &
Resorts, we have collected authentic executions of modern recipes
by prominent restaurant
chefs in the area.
Στον Άγιο Νικόλαο,
τον προορισμό
που βρίσκονται
συγκεντρωμένα τα
τρία ξενοδοχεία της
bluegr Hotels & Resorts, συγκεντρώσαμε
αυθεντικές εκτελέσεις
σύγχρονων συνταγών
από τους σεφ των
εστιατορίων που
ξεχωρίζουν στην
περιοχή.

Lobster pasta, from the restaurant
“Giorgos”, Plaka

Αστακομακαρονάδα από το
εστιατόριο Giorgos, Plaka

(Tel.: +30 2841 041353, http://www.giorgos-plaka.gr/el/)

Πλάκα (http://www.giorgos-plaka.gr/el/)

Ingredients

Υλικά

1 lobster (about 1kg)

1 αστακός (1 κιλό περίπου)

8 tbsp extra virgin Cretan olive oil

8 κουταλίες της σούπας αγνό παρθένο Κρητικό

1 pack of traditional Cretan pasta

ελαιόλαδο

8 garlic cloves

1 συσκευασία ζυμαρικά χειροποίητα Κρήτης

12-15 cherry or grape tomatoes

8 σκελίδες σκόρδο

500ml white wine

12-15 ντοματίνια

1 small hot pepper

500ml λευκό κρασί

1 bunch of fresh parsley

1 καυτερή πιπερίτσα

salt

1 ματσάκι φρέσκος μαιντανός

pepper

αλάτι

Σε πυρίμαχο σκεύος βάζουμε ένα στρώμα από αλάτι με πάχος 1 δάκτυλο

one finger thick. Lay the fish on top and cover with the rest of the salt. Sprin-

περίπου. Βάζουμε το ψάρι να «ξαπλώσει» στο αλάτι και το καλύπτουμε με

kle over some water with your fingers. Put the dish in the oven (preheated to

το υπόλοιπο αλάτι. Τινάζουμε λίγο νερό στην επιφάνεια με τα δάκτυλά μας.

200°C). Before removing the fish from the oven, shake the sauce ingredients

Τοποθετούμε το ταψί σε προθερμασμένο στους 200 βαθμούς Κελσίου

in a small glass jar. When the fish is ready, break the salt crust and remove

φούρνο. Λίγο πριν το βγάλουμε από το φούρνο, χτυπάμε τα υλικά της

carefully, along with the skin and scales. Pour the lemon and olive oil sauce

σάλτσας σε ένα γυάλινο βαζάκι . Όταν τελειώσει το ψήσιμο, σπάζουμε

over the fish and serve, ideally with some boiled greens.

την κρούστα του αλατιού και την βγάζουμε προσεχτικά μαζί με την πέτσα
που έχει τα λέπια. Περιχύνουμε με τη σάλτσα-λεμονόλαδο και σερβίρουμε
ιδανικά με χόρτα.

πιπέρι
Bring some water to the boil in a large pot for the
pasta. In a deep pan, heat the olive oil and sauté the

Βάζουμε σε μεγάλη κατσαρόλα να βράσει νερό

hot pepper. Add the tomatoes and wait until they have

για ζυμαρικά. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το

released their liquid before adding 5-6 minced garlic

ελαιόλαδο και βάζουμε την καυτερή πιπερίτσα.

cloves and the parsley. Pour in the wine and turn up

Ρίχνουμε στο τηγάνι τα ντοματίνια και περιμένουμε

the heat so that the alcohol will evaporate. Lower the

να βγάλουν τα υγρά τους πριν βάλουμε και 5-6

heat again and let simmer. Add a handful of salt in the

ψιλοκομμένες σκελίδες σκόρδο και τον μαιντανό.

boiling pasta water and cook the pasta for less time

Προσθέτουμε κρασί και δυναμώνουμε τη φωτιά για

than recommended. Add the lobster belly down to

να φύγει το αλκοόλ. Χαμηλώνουμε και αφήνουμε

the tomato sauce and let cook for 10 minutes, turning

να σιγoβράζει. Στο νερό που έχετε βάλει να βράζει

the pieces over. When the lobster is cooked, add the

για μακαρόνια ρίχνετε μια χούφτα αλάτι και βράστε

boiled pasta, stir well and serve.

ζυμαρικά για λιγότερο χρόνο από τον ενδεδειγμένο.
Ρίχνουμε στη σάλτσα της ντομάτας τον αστακό με την
κοιλιά προς τα κάτω και αφήνουμε να βράσει μέχρι
10 λεπτά γυρνώντας τα κομμάτια. Μόλις τελειώσει το
μαγείρεμα του αστακού ρίχνουμε και τα βρασμένα
ζυμαρικά, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε.
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ξεπλένουμε καλά. Βάζουμε στην κοιλιά του το μπουκέτο με τα μυρωδικά.

stuff with the herb bunch. In an ovenproof dish spread a layer of salt about

Photo: Shutterstock

Agios Nikolaos

Remove the entrails of the fish but not the scales. Rinse the fish well and
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Chicken lasagna, from the tavern
“Karnagio”
(1 Konstantinou Paleologou Street, Aghios Nikolaos, Crete)
Ingredients

Seafood kritharoto, from Ammoudi
Beach Bar, Aghios
Nikolaos

Σε μεγάλο βαθύ τηγάνι, βάζετε το

deep pan for one minute. Add

Κριθαρότο Θαλασσινών
από το Ammoudi beach
bar, Άγιος Νικόλαος

(Tel.: +302841021500, www.am-

until tender. Add the pasta and

moudiclub.com )

keep stirring for one minute.

Υλικά

Προσθέτετε το κριθαράκι στο μίγμα

Rooster in covered
casserole with
noodles and tomato
sauce, from the
restaurant “Ble
Katsarolakia”

the shallots and garlic and fry

(www.ammoudiclub.com )

το κρεμμύδι και το σκόρδο και

Pour in the seafood broth bit

250 γρ. κριθαράκι

Heat the oil and butter in a large,

λάδι και το βούτυρο μέχρι να κάψουν
σε 1 λεπτό. Αμέσως μετά προσθέτετε
ανακατεύετε μέχρι να μαραθούν.

Κόκορας
κοκκινιστός
στη γάστρα με
χυλοπίτες από
εστιατόριο Ble
Katsarolakia
(http://www.blekatsarolakia.gr/ )

και ανακατεύετε συνεχώς για 1

(8 Akti Iosif Koundourou, Aghios

1 teacup Cretan extra virgin olive oil

Ingredients

by bit: As soon as the broth is

750 ml ζωμό θαλασσινών

λεπτό. Προσθέτετε σταδιακά τον

Nikolaos, Crete 72100

1-2 onions, minced

250g kritharaki (barley-shaped

absorbed, add some more and

6 μύδια

ζωμό θαλασσινών και ανακατεύετε.

Tel.: +30 28410 21955, http://

Υλικά

1-2 garlic cloves

pasta)

keep stirring. Add the diced

4 γυαλιστερές

Με το που απορροφάει το ζωμό

www.blekatsarolakia.gr/ )

1 κόκορας ολόκληρος κομμένος

½ teacup local retsina

750ml seafood broth

tomato and keep adding broth

4 κυδώνια

το μίγμα, προσθέτετε ακόμα λίγο

4-5 fresh tomatoes, minced

6 mussels

gradually. Put the seafood in,

4 γαρίδες

ζωμό και συνεχίζετε το ανακάτεμα.

Ingredients

3 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα

1 cinnamon stick

4 smooth clams

leaving the shrimps for last so

1 καλαμάρι

Προσθέστε την τριμμένη ντομάτα και

1 whole rooster, portioned

1 καρότο ψιλοκομμένο

1-2 bay leaves

4 cockles

that they do not harden. The

1 πλοκάμι χταπόδι

συνεχίζετε την σταδιακή πρόσθεση

3 onions, minced

1 πράσο ψιλοκομμένο

¾ tsp. cumin

4 shrimps

shrimps will keep cooking in the

1 ντομάτα κομμένη σε καρέ (χωρίς τα

ζωμού. Ρίχνετε τα θαλασσινά και

1 carrot, minced

5 σκελίδες σκόρδο

salt, pepper

1 squid

hot kritharoto and they will be

σπόρια)

αφήνετε τις γαρίδες τελευταίες για

1 leek, minced

ψιλοκομμένες

1 packet of lasagna

1 octopus tentacle

perfect when served. Before

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

να μην σκληρύνουν. Οι γαρίδες θα

5 garlic cloves, minced

10 ντομάτες κομμένες σε 8

1 tomato, seeded, diced

removing from heat, add some

1 σκελίδα σκόρδο

συνεχίσουν να μαγειρεύονται ελαφρά

10 tomatoes, cut in 8 pieces

κομμάτια

Heat the oil and sauté the chicken pieces with the onion and

2 shallots, minced

butter and serve with the grated

5 γρ. ελαιόλαδο

απ’ τη θερμότητα του κριθαρότου

each

1 κλαδί φρέσκο θυμάρι

garlic until browned on all sides. Pour in the retsina and add the

1 garlic clove

parmesan.

30 γρ. βούτυρο

και όταν σερβιριστούν θα είναι

1 twig of fresh thyme

1 ξύλο κανέλας

tomatoes, cumin, bay, cinnamon, salt and pepper. Cook the chicken

5g olive oil

30 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

τέλειες. Πριν αποσύρετε από τη

1 cinnamon stick

5 σπόρους μπαχάρι

on low heat until soft, about 40 minutes to one hour, occasionally

30g butter

φωτιά γυαλίστε με λίγο βούτυρο και

5 whole allspice berries

1 κ.γ. κίμινο σε σπόρους

adding some hot water if necessary. Add the lasagna in the chicken

30g parmesan, grated

σερβίρετε με τριμμένη παρμεζάνα.

1 tsp. cumin seeds

50ml ελαιόλαδο

50ml olive oil

1 κ.σ. πελτές

1 tbsp. tomato paste

100ml κόκκινο κρασί

100ml red wine

1 μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 bunch of parsley, minced

500 γρ χυλοπίτες

500g noodles

Λίγη πάπρικα καπνιστή γλυκιά

Some sweet smoked paprika

Ξύσμα από 1 λεμόνι και 1

Grated zest from 1 lemon and

πορτοκάλι

Υλικά

1 orange

150 γρ. κρητικό ανθότυρο

1 κοτόπουλο (1,5 – 2 κιλά περίπου, κομμένο σε μερίδες)

150g Cretan anthotyro cheese

1 wild chicken (about1.5-2kg, portioned)

sauce to cook. Stir to thoroughly coat with the sauce and serve.

Λαζάνια με κοτόπουλο από το
μεζεδοπωλείο Καρνάγιο
(Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη)

για κατσαρόλα

Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε

1 φλιτζάνι τσαγιού κρητικό παρθένο ελαόλαδο
1- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Sauté the rooster on all sides

τον κόκορα καλά από όλε τις

1-2 σκελίδες σκόρδο

in a pot. Add all the vegetables

πλευρές. Προσθέτουμε όλα

½ φλιτζάνι τσαγιού τοπική ρετσίνα

and sauté for 5 minutes. Add

τα λαχανικά, σοτάρουμε καλά

4-5 φρέσκιες ντομάτες ψιλοκομμένες

the wine and let boil for a while.

για 5 λεπτά. Σβήνουμε με το

1 ξυλάκι κανέλας

Add the tomato paste and

κρασί και αφήνουμε να βράσει

1-2 φύλλα δάφνης

spices. Transfer to a covered

για λίγη ώρα. Προσθέτουμε

¾ κ.γ. κίμινο

casserole and add the 2/3 of

τον πελτέ και τα μπαχαρικά.

αλάτι, πιπέρι

water and the fruit zest. Cook

Μεταφέρουμε σε γάστρα και

1 πακέτο λαζάνια

in the oven for 40 minutes at

προσθέτουμε τα 2/3 νερό

190°C. Add the noodles, a bit

και το ξύσμα από τα φρούτα.

Ζεσταίνετε το λάδι και σοτάρετε τα κομμάτια του κοτόπουλου

more water and the parsley.

Βάζουμε στο φούρνο για 40 ‘

μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να ροδίσουν από όλες

Return to the oven for another

στους 190 βαθμούς Κελσίου

τις πλευρές. Σβήνετε με την ρετσίνα, ρίχνετε την ντομάτα, το

15 minutes; serve with freshly

και μετά προσθέτουμε

κίμινο, τη δάφνη, την κανέλα, το αλάτι και το πιπέρι. Βράζετε σε

grated anthotyro.

τις χιλοπίτες, λίγο νερό

χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσει, περίπου 40 λεπτά με 1 ώρα.και

ακόμα και τον μαϊντανό.

προσθέτετε λίγο ζεστό νερό, αν χρειάζεται. Ρίχνετε τα λαζάνια στη

Βάζουμε στο φούρνο για 15’

σάλτσα του φαγητού και τα αφήνετε να βράσουν.Τα ανακατεύετε

ακόμα και σερβίρουμε με

ώστε να πάει η σάλτσα παντού και σερβίρετε .

φρεσκοτριμμένο ανθότυρο.
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Original Experience

During the time we worked, we travelled a lot around the world and
still do so, but since 2001 Minos Beach art hotel has become our
second home. It is not only the beautiful location but certainly also
the management and staff. They are always there to turn our stay
to a perfect and relaxed time. We go back home every time with
a tear and a smile and with good memories knowing that we will
come back for another wonderful stay for sure.
Robert & Bouwien Erhardt
for Minos Beach art hotel

Having stayed in this hotel for 20 years the hotel
experience never fails to deliver. The service is
superb, the food is wonderful and the staff are
incredible. This hotel is heaven on earth and I simply
cannot recommend it more highly
Jennie Lawrence & Jane Shephard
for Minos Beach art hotel
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Original Experience

Dear Minos Palace!
Efkaristo poli for a wonderful stay. It
was like being on a beautiful treasure
island for a week that went by all too
fast. We look forward to returning to
your amazing island for another adventure!
Peter & Marie
for Sensimar Minos Palace

Few days in a
paradise!! Magnifique
sejour!(Magnificent stay!)
Mr & Mrs Meyer
For Sensimar Minos Palace

What makes this hotel a wonderful place is the staff.
Very helpful, cheerful & warm.
Andrea Yip
for Life Gallery athens
I went to high school here in 1993-94. I kissed Stefania in a closet.
I love what you’ve done with the place. Good vibes, good people!
Kostas & Dimitra
For Life Gallery athens
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Original Experience

My priceless piece of paradise
Andrew & Susan Patterson
For Candia Park village

Fantastic location and
beautiful hotel & grounds.
Staff are all very friendly!
Simon Tsang
for Candia Park village

Beauty
is so SIMPLE

unique

&

wherever you are

SONICE WILL MAKE THAT HAPPEN
luxury brands AMAZING SCENTS

All

sun care protection

IN

www.sonice.gr
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ADDRESSES

AEGEO SPAS, 143, Papanastasiou Ave, Heraklion, Crete T: 0030 2810 263700 www.aegeospas.gr
AMMOUDI CLUB Sotirhou Coast, Ammoudi area, Ag.Nikolaos, Crete T: 0030 28410 21500 www.ammoudiclub.gr
ATHINA KLO, Sole Distributor, T: 0030 210 610001, info@athinaklo.com
ATTRATIVO, Sole Distributor, T: 0030 210 2853813, www.attrativo.gr
BLE KATSAROLAKIA 8, Akti Iosif Koundourou Str, Ag.Nikolaos, Crete T: 0030 28410 21955 www.blekatsarolakia.gr
CANADA FURS
Store 1: 28st October Str. Ag.Nikolaos, Crete T: 0030 28410 27488
Store 2: 25 R.Koundourou Str. Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 24916
Store 3: Main Square Elounda, Crete T: 0030 28410 42352 www.canadafurs.gr
CRETE TRANSFER, 7, Gnoseos Str., Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 89227 www.crete-transfer.gr
DEVERAKIS JEWELLERY, 9, Kontogianni Str., Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 82416
DOULOUFAKIS WINERY, Dafnes, Heraklion, Crete T: 0030 2810 792017 www.cretanwines.gr
GIORGOS-GIOVANNI Plaka, Crete Τ: 0030 28410 41353 www.giorgos-plaka.gr
GOLD R. Koundourou & 3, Sfakianaki Str., Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 22966 www.goldrestaurant.gr
IDOLE, Sole Distributor T: 0030 210 6911969, idolestyle@gmail.com
IOANNA KOURBELA, 109, Adrianou Str., Plaka, Athens T: 0030 210 3224591.Eshop: ioannakourbela.com, www.ioannakourbela.com
KALOGIROU, Sole Distributor T: 0030 310 3356000
KARNAGIO, 1, K. Palaiologou Str., Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 25968 www.karnagio-pitatouriga.gr
KATERINA KAROUSSOS, 17, Dorileou, Mavili Square, Athens T: 0030 210 6455821. www.katerinakaroussos.gr
KONPLOTT, www.konplott.com, T: 0030 6932 271894,

gkiosi@mirandakonstantinidou.com

LA STRADA, 5, N. Plastira Str., Ag Nikolaos, Crete Τ: 0030 28410 25841 www.lastradarestaurant.gr
LATO TRADITIONAL MARKET
11, Akti I.Koundourou Str., Ag. Nikolaos T: 0030 28410 27478
6, 28th Oktovriou Str., Ag. Nikolaos T: 0030 28410 28881
29, Agiou Ioannou Str, Stalis T: 0030 28970 33450
15, A.Paraskevis Str., Hersonissos T: 0030 28970 33450
www.latocrete.gr
MEGARO, Main Square of Elounda, Crete Τ: 0030 28410 42220 www.megaro-restaurant.gr
MESOSTRATI, 2, Rousou Koundourou Str., Ag,Nikolaos Crete T: 0030 28410 27115 www.mesostrati.eu
NILOS JEWELS , 25, R. Koundourou , Ag. Nikolaos,
1, A.Papandreou Str., Elounda,, Crete T: 0030 28410 42150
7, K. Servias Str., Athens T: 0030 210 3228198 www.nilosjewels.com
OFILIA’S, Sole Distibutor, 87, Georgiou Papandreou, Goudi T: 0030 215 5051280.
ORLOFF SPA, 103, Thiseos Ave, Ekali, Athens Τ: 0030 211 1067456 www.orloffspa.gr www.orloffdayspa.gr
PELAGOS, 11, Str. Koraka, Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 82019
STRATARIDAKIS WINES, Ag.Apostoloi, Kastaliana, Crete T: 0030 28910 71340 M: 0030 6977 805355 www.strataridakis.gr
STYΛIANOS, 23, Kanari Str., Kolonaki, Athens T: 0030 210 3388244.
Ag. Mina & 22, Katechaki Str., Heraklion, Crete T: 0030 28102 26445, www.stylianos.com.gr
TARTARAS EYEWEAR, 4, Akadimias Str., Kolonaki, Athens T: 0030 210 3604180. info@tartaras.gr
TSOUKAKIS JEWELLERY 25, Akti Koundourou, Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 82670
15, Sofokli Venizelou Str., Ag. Nikolaos, Crete T: 0030 28410 82070
ΧΑΡΙΕΝ, PROTROPI Α.Ε. Headquarters, Τ: 0030 2112260614 Ε: protropi@hotmail.com
YIANNIS JEWELLERY: 41, R.Koundourou, Ag.Nikolaos, Crete Τ: 0030 28410 82907 M: 0030 6970 989822 www.yiannis-jewellery.com
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Άγιος Νικόλαος
Agios Nikolaos

