MYKONOS – Informatii Utile
De ce Mykonos? Pentru ca romanii au nevoie de DISTRACTIE, PLAJE LATE CU NISIP AURIU, SHOPPING, dar si
traditionalele taverne cu mancaruri grecesti: kopanisti, tzatziki, souvlaki, gyros, etc.
Numai cand te gandesti la strazile
inguste, pavate cu piatra si la casele albalbastru, iti vine sa iei avionul pentru a te
intalni in Mykonos cu Mr. Petros. Cine-i
Mr. Petros? – PELICANUL prietenos care
te asteapta in Portul Vechi, de unde se
pot admira renumitele MORI DE VANT si
MICA VENETIE…

Cine a mai fost in Mykonos? – Toata
“lumea buna”: Harrison Ford, Tom
Hanks, Shakira, Lady Gaga, Steven
Spielberg, Ronaldinho, Michael Douglas,
Catherine Zeta Jones, Jean Paul Gaultier,
Giorgio Armani, si multi, multi altii!!!

Informatii Generale:
Cu toate că este una dintre cele mai mici insule ale Cicladelor, Mykonos este cu siguranta cea mai faimoasa, totul
datorita frumusetii naturale, bogatiei istorice, caracterului cosmopolit, combinate cu o viata de noapte incendiara. Se
afla in mijlocul Marii Egee, intre insulele Tinos si Naxos, la aproximativ 94 mile marine de Portul Pireus, cu o suprafata
de 85.5 km2. Cel mai inalt punct de pe insula ajunge la 341m. Exista in jur de 11000 de locuitori pe insula, majoritatea
traiesc in partea de vest, in capitala Chora si isi pastreaza reputatia de a fi prietenosi si toleranti la viata de noapte
salbatica.
Conform mitilogiei, Hercule, in una dintre luptele sale cumplite, dupa ce a ucis Gigantii, i-a aruncat in mare unde au
fost pietrificati si transformati in stanci imense care au dus la formarea insulei Mykonos. De aici si numele insulei care
inseamna teren stancos, masa de pietre. Altii spun ca numele insulei a fost dat de Regele din Delos, Anios, fiul nimfei
Rhoio si al lui Appolon. Insula Delos este cea mai apropiata, la doar 2 km, fiind locul de naștere al lui Apollo, zeul
luminii, și Artemis, zeița vânătorii, o insula nelocuita din principii religioase: nimeni nu trebuie sa se nasca si sa moara
pe aceasta insula, dar incarcata de istoria lumii antice, dovada sunt vestigiile pastrate.
Mykonos in timpul lui Alexandru cel Mare a cunoscut inflorirea comerciala prin comertul maritim. In 1207, ca si
celelalte insule Ciclade, a intrat sub dominatie Venetiana care a durat pana in 1537, cand turcii au stapanit insulele
impreuna cu restul Greciei. Locuitorii, marinari destoinici, au furnizat echipaj si munitie pentru a indepartarea jugului
turcesc in timpul Revolutiei Grecesti din 1821. Dupa obtinerea independentiei tarii in 1830, economia insulei a fost
restabilita
incet,
dar
sigur.
Intre Primul Război Mondial și al II-lea, vizitatorii au fost atrași aici, în principal, de site-ul arheologic din Delos. În
timpul anilor '50, modernitatea insulei a început să crească, împreună cu populația insulei, dar următoarele două
decenii, anii '60 și '70, au fost cele care care au transformat Mykonos in insula cosmopolita de astazi. Odata cu
vizitarea insulei de catre personaje importante ale lumii mondene, cum ar fi Jackie Kennedy si Aristotle Onassis, sau
alti milionari si trendsetteri, Mykonos a devenit cea mai populara destinatie de vacanta pentru VIP-urile lumii.

Chora este capitala insulei si orasul port, fiind considerat Saint Tropez-ul Greciei. La orice ora orasul abunda in
turisti, dar mereu isi pastreaza caracterul unic pe care localnicii au reusit sa-l pastreze intact. Strazi serpuite, pavate
cu piatra, sustin case cubice vopsite in alb, cu ferestre din lemn colorate si balcoane mici, decorate cu frumoasele flori
bougainvillea – nelipsite din peisajele grecesti. Numeroasele biserici si capele ascunse in pietele minuscule, precum si
multitudinea de magazine colorate transforma capitala intr-un labirint pitoresc, iar plimbarea prin Chora devine o
experienta unica si mereu noua.
Pentru cumparaturi este cea mai importanta strada Matoyanni plina de magazine, cafenele si baruri pentru toate
buzunarele si gusturile, este strada principana din Chora, perpendiculara pe esplanada si Port. Portul Central este alt
punct important, cu un continu zumzait pe faleza, la tavernele si magazinele ce se afla aici. La capatul esplanadei,
inspre vest, este unul dintre simbolurile insulei – Biserica Panagia Paraportiani – poate cea mai fotografiata biserica
din Grecia, este alcatuita din 4 biserici ce constituie baza pentru a 5-a care este construita deasupra lor.
Mica Venetie este un cartier pitoresc, ce se afla in partea de sud-vest a portului, format din case construite pe mare
de catre capitanii de vase instariti de pe insula. Acesta este locul cel mai romantic de pe insula, mai ales cand dupaamiaza tarziu stand la unul dintre barurile stilate se pot admira marea si apuslul de soare.
Pe dealul batut de briza marina, ce se ridica in apropiere, se pot vedea celebrele mori de vant – cea mai renumita
atractie a “insulei vantului”, cum mai este numita Mykonos. Cei care vor sa vada interiorul unei mori de vant, pot sa
viziteze Muzeul de Agricultura.
Produse locale: Louza – este o gustare traditionala, faimosii carnati din muschi de porc sau vitel. Kopanisti – este un
fel de branza picant-piperat, ce se potriveste cel mai bine cu un pahar de ouzo.

Viata de noapte, dar si de zi!
Ne putem cu totii imagina cum este sa petreci seara, dupa apus, dar doar dupa ce ajungi in Mykonos realizezi ca se
poate mult mai mult! Sunt cluburi in lume unde se practica after hours, transformat chiar in dimineata devreme, dar
in Mykonos petrecerea incepe dupa pranz si continuaaaa.. poti sa mergi la plaja – de preferat sa nu conduci – si in loc
sa-ti incepi dimineata cu o cafea, poti sa incepi cu un Cocktail, care in curand se va transforma in prea multe! Pe la 5
p.m. D.J.-ul mareste volumul in difuzoare si curand vei simti ca intri in atmosfera petrecerii. Sa fii sigur ca doua zi
dimineata te vei bucura de binemeritata siesta!
Desigur, Mykonos este la fel ca orice alta destinatie turistice: puteti face snorkeling sau alte sporturi de apa, pescuit,
vizitati ruine sau chiar gasiti o plaja izolata din cele 300 de pe insula – dar nu pentru asta esti in aici! In Mykonos te
duci sa inoti - gol sau nu, sa dansezi – zi sau noapte, sa faci cumparaturi – de la designeri renumiti sau cu preturi
accesibile, sa scapi de inhibitii – nu exista loc mai bun pe lume. Monte Carlo are glam, dar nu si petreceri, Ibiza are
petreceri, dar nu glam, Caraibele este prea comercializat sau prea izolat. Alte locuri apar si dispar din topuri, doar
Mykonos va fi mereu Regele cluburilor, plajelor si petrecerilor!

Nu rata in Mykonos!
- Sa te plimbi prin capitala Chora, pe stradutele intortocheate si sa te opresti pentru un frappe la apus de soare la una
dintre terasele de langa Mica Venetie.
- Sa te pozezi cu cele mai importante atractii turistile: Biserica Panagia Paraportiani si la Morile de Vant.
- Sa ajungi pe fascinanta insula Delos, la Templul lui Apollo si sa te lasi purtat in lumea mitologiei antice.
- Sa faci cumparaturi pe strada Matoyanni si in Mall-ul Atrium.
- Sa descoperi una dintre cele 300 de plaje ce inconjoara insula si sa lenevesti la soare, daca nu ai chef de snorkeling,
jet skiing sau pescuit.
- Sa te intalnesti cu mascota insulei – Pelicanul Petros.
- Sa faci o croaziera la apus de soare pe puntea unui „kaiki” traditional admirand Portul din Chora, Mica Venetie si
Morile de Vant luminate.
- Sa te uimesti de oamenii „colorati” ce te inconjoara, in timp ce dansezi pana dimineata la una dintre petrecerile de
pe plajele Paradise si Super Paradise.
- Sa te prinda rasaritul la unul dintre barurile sofisticate ale capitalei si sa-ti urmezi obiectivul pana la capat de a fi
vedeta in propriul show!

Plajele din Mykonos – 300 de variante!
Plaja Megali Ammos: este cea mai apropiata de orasul Chora, la 15 min. de mers pe jos, ideala pentru cei care vor sa
petreaca doar cateva ore aici.
Plajele Kalafatis – Agia Anna: se afla una langa cealalta pe partea eatica a insulei si sunt plaje de nisip. Agia Anna
este mica si are doar cateva umbrele, in timp ce golful Kalafatis este preferat de turisti pentru buna organizare,
sporturi de apa si scoala de diving. Legatura cu orasul se face prin autobuzul local.
Plaja Platis Gialos: se afla la 4km fata de orasul Chora, fiind o plaja foarte popular. Este una dintre cele mai lungi de
pe insula. In trecut era recomandata in special pentru familii cu copii, dar acum a devenit o plaja cosmopolita. De aici
se pot inchiria barci pentru vizitarea altor plaje, cum ar fi: Paradise, Super Paradise, etc., inainte sa fie construite
drumuri era singura cale de acces. Are o foarte buna conexiune cu orasul Chora, chiar pana tarziu in noapte.
Plaja Ornos: se afla la doar 2km fata de oras, inspre sud-vest. Este perfecta pentru familii avand toate facilitatile
necesare. Accesul din oras se poate face foarte usor prin autobuzul local care circula des. Zilnic se organizeaza
excursii cu barca spre alte insule din acest golf.
Plaja Elia: la o distant de 3km fata de satul Ano Mera, se intinde cea mai lata dintre plajele din sud. Aici se gasesc
restaurante, hoteluri si bungalow-uri deosebite. Este usor de ajuns din oras cu autobuzul sau barca din Platis Gialos.
Plaja Paradise: este una dintre cele mai faimoase, accesibila si pentru nudist, atrage grupurile de tineri cu muzica 24h
si petrecerile ce se fac aici zi si noapte. Aici se gasesc sporturi de apa, centru diving si baruri pe plaja. Langa Clubul

Cavo Paradiso este cel mai mare camping de pe insula ce se lauda cu renumiti DJ, cum ar fi David Morales si DL Tiesto.
Fiind intre plajele Paganga si Super Paradise, este usor accesibila fie pe jos din Platis Gialos, cu autobuzul sau barca.
Plaja Super Paradise: la fel de faimoasa ca plaja Paradise, in ciuda denumirii, nu veniti aici pentru a petrece o zi
linistita – boxele imense duduie de muzica, iar petrecerile continua zi si noapte. Nuditatea este permisa in partea
dreapta a plajei. Se ajunge cu autobuzul sau barca.
Insula se bucura de aproximativ 300 de plaje satisfacand gusturile pana si celor mai pretentiosi turisti!

ATENTIE! Recomandam sa cititi si “Mykonos – Excurii Optionale”

R.M.

