Μύκονος: Σε άλλους ρυθμούς
Κείμενο: Ντίνος Κιούσης

Αθόκα θαη από ην πινίν, θαζώο πιεζηάδεηο, ε πξώηε εληύπσζε ηεο Μπθόλνπ ηελ άλνημε είλαη
δηαθνξεηηθή - ε αηκόζθαηξα έρεη κηα άιιε δηαύγεηα, ην λεζί εθπέκπεη εξεκία. ηελ πόιε, ζηα
θαθελεία ηνπ Γηαινύ, ζα βξείηε λα θάζνληαη θπξίσο Mπθνληάηεο πνπ απνιακβάλνπλ ηε ιηαθάδα
κε ηνλ θαθέ ή ην νύδν ηνπο. Tα καγαδηά εηνηκάδνληαη ππξεησδώο γηα ηε λέα ζεδόλ κε βαςίκαηα
θαη αλαθαηλίζεηο, ελώ ζηα όκνξθα θξεζθναζπξηζκέλα ζνθάθηα κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε άλεηα
(θαη θάπνηεο ώξεο κπνξεί θαη λα κε ζπλαληήζεηε θαλέλαλ!).
Καη αλ ην Πάζρα θπζάεη ν... αέξαο ηεο θνζκηθόηεηαο θέξλνληαο «επσλύκνπο» θαη κε, θαη αλ
ζηα καγαδηά-ζεζκνύο ηεο Χώξαο ηα βξάδηα γίλεηαη ην αδηαρώξεην θαη ε έληαζε αλεβαίλεη, πάιη
όια ηώξα θαίλνληαη πην όκνξθα. Μπνξείηε λα θηλεζείηε εθηόο ηεο πεπαηεκέλεο, λα επηζθεθηείηε
π.ρ. ηνλ θαηαξξάθηε ηεο Μπθόλνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 8 ιεπηώλ βάδελ από ηελ
παξαιία ηεο Μεξρηάο, ή λα πάξεηε ην θαξαβάθη γηα ηε Δήιν, πνπ είλαη θαηαπξάζηλε (αξθεί ν
Πνζεηδώλαο λα κελ είλαη αγξηεκέλνο!). Αλ έρεηε νηληθά ελδηαθέξνληα, ζαο πξνηείλσ λα πάηε
ζηελ Oηλνπνηία Mπθόλνπ, επίζεο ζηε Mεξρηά, γηα λα δνθηκάζεηε ην έμνρν ιηαζηό θξαζί.
ΠΑΥΑ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟ
Γηα ηνλ Επηηάθην θαζίζηε ζηε Χώξα, όπνπ ζηα ζηελά δξνκάθηα ζα δηαζηαπξσζνύλ όινη νη
Επηηάθηνη ηεο πόιεο. Γηα ηελ Αλάζηαζε ζαο πξνηείλσ ηε γπλαηθεία Μνλή ηεο Παλαγηάο ζην
Παιαηόθαζηξν.
ΠΩ NA ΠATE
Mε ηαρύπινν από ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Ραθήλαο (γηα ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα πξέπεη
θαλείο λα θιείζεη... ρζεο, γηαηί γίλεηαη ην αδηαρώξεην). Ελδεηθηηθά, κε ην Highspeed από Πεηξαηά
ζα θάλεηε 3 ώξεο θαη 45 ιεπηά πεξίπνπ θαη ζα πιεξώζεηε από 47 έσο 70 επξώ θαη' άηνκν γηα
απιή κεηάβαζε (www.hellenicseaways.gr). Οπσζδήπνηε πξέπεη λα θξνληίζεηε γηα ηα εηζηηήξηα

ηεο επηζηξνθήο! Αεξνπνξηθώο, κε Aegean θαη Olympic Air, ην εηζηηήξην κπνξεί λα ζαο θνζηίζεη
έσο θαη 250 επξώ αιέ-ξεηνύξ, αλαιόγσο ηεο δηαζεζηκόηεηαο.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Semeli Hotel(Xώρα, Τ/22890-27.466, www.semelihotel.gr).
Aξρνληηθό θαη ππεξπνιπηειέο. € € €
Fresh Hotel (Χώρα, Τ/22890-24.670, www.hotelfreshmykonos.com). € €
White Myth (Xώρα, Τ/22890-27.370).
Αλεηα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζηελ είζνδν ηεο πόιεο. €
€ - έσο 60 €
€ € - έσο 110 €
€ € € - έσο 200 €
€ € € € - από 200 € θαη άλσ
Γηα θξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηακνλή ζαο επηζθεθζείηε ηo:
www.booking.com
ΦΑΓΗΣΟ
Aπηή ε επνρή έρεη έλα θαθό: δελ είλαη όια αλνηρηά.
• El Greco (Τ/22890-22.074).Πιάη από ην λέν ιηκάλη ηνπ λεζηνύ ζα θάηε ππέξνρε θαη ςαγκέλε
ειιεληθή θνπδίλα κε κεγάιε επηινγή θξαζηώλ. Πξνζσπηθώο ζεσξώ πσο αλήθεη ζηα θαιύηεξα
εζηηαηόξηα ηεο Ειιάδαο.
• Ο,τι απόμεινε (Τ/22890-71.534). ηελ Αλσ Μεξά, γηα έλα από ηα θαιύηεξα παλειιελίσο
γνπξνπλόπνπια ζνύβιαο.
• Chez Maria's (Τ/22890-27.565) ηελ πόιε, κε εμαηξεηηθό γνύζην θαη όκνξθε αηκόζθαηξα γηα
λνζηηκόηαηε ειιεληθή θνπδίλα.
• Nαστίλος (Τ/22890-27.100). ην θέληξν ηεο Xώξαο, έλα αηκνζθαηξηθό καγαδί πνπ κέλεη
αλνηρηό όιν ην ρξόλν. H θνπδίλα θπξίσο ειιεληθή θαη ιίγν δηεζλήο, αιιά πάληνηε λόζηηκε θαη
άλσ ηνπ κεηξίνπ.
• Lotus (Τ/22890-22.881).ην Μαηνγηάλλε (θέληξν). Αηκνζθαηξηθό κπηζηξό κε θαιή δηεζλή
θνπδίλα.
ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Αλ έρεηε έκπηζηνπο Μπθνληάηεο θίινπο ή γλσζηνύο, ξσηήζηε ηνπο πνύ ζα βξείηε θαιή (θαη όρη
ηνπξηζηηθή - μεξή θαη ζθιεξή) ινύδα, δειαδή θαπληζηό ςαξνλέθξη. H Mύθνλνο επίζεο
θεκίδεηαη γηα ηελ θνπαληζηή ηεο, γηα ηελ θάππαξε, ηηο δίπιεο θαη ηα ακπγδαισηά. Kαη, βέβαηα,
γηα ην θξαζί πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο.

