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Before Sunrise | Barhopping
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2018 is a year of immense change for Greece’s 14 
regional airports. We’ve taken on an enormous challenge, 
that is no less than to fully revamp the 14 airports that 
Fraport Greece manages. We set the bar high. We want 
to radically enhance the overall passenger experience 
at the gateways of some of the most popular holiday 
destinations worldwide in the islands of Crete (Chania), 
Corfu, Kefalonia, Kos, Lesvos (Mytilini), Mykonos, 
Rhodes, Samos, Santorini, Skiathos and Zakynthos 
as well as in mainland Greece in Aktion, Kavala and 
Thessaloniki.
As we begin major overhaul works on the airports’ 
infrastructure, we know from the start that our bet 
is a big one. We have committed to an investment of 
approximately €415 million in order to cater for the 
needs of all 14 airports – to build new, upgrade, expand 
and modernise them. This is on top of the more than 
€1.2 billion already paid to the Greek State as upfront 
payment on concession start. 
2018 marks the beginning of construction works for five 

brand-new terminals in Thessaloniki, Corfu, 
Kefalonia, Kos, and Mytilini - as well as major 
revamp works at all other airports. Airports 
at Aktion, Skiathos, Mykonos, Samos and 
Santorini will be expanded and refurbished, 
while the Kavala, Zakynthos, Rhodes and 
Chania airports will be internally remodelled 
becoming more user friendly and efficient. At 
the same time we upgrade and refurbish all 
15 runways in order to be ready for the new 
tourism season. This initial phase will last for 
about three years and is expected to be gradually 
completed by 2021.
At a time when Greek tourism has taken a 
particularly dynamic course, with our airports 
marking a 10,5% increase in passengers to 
more than 27 million passengers, terminal area 
in our airports will increase by 50% (100,000 
m2) to a total of 300.000 m2. The new terminals 
cater to passenger needs as well as airport 
employees. They will offer the amenities that 
demanding travellers expect. More check-in 
stations, more security lanes, state of the art 
baggage handling systems, comfortable lounges, 
fast wifi download speeds and comprehensive 
family services. We have taken all precautions 

A Constructive Year

CEO’s note

MOVING ON: 
“2018 marks 

the beginning of 
construction works 
for five brand-new 

terminals, as well as 
major revamp works at 

all other airports”.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ 

ΜΠΡΟΣΤΑ: 
«Το 2018 σηματοδοτεί 

την έναρξη των 
έργων για πέντε 
ολοκαίνουργιους 

τερματικούς σταθμούς, 
καθώς και τις 

σημαντικές εργασίες 
αναδιαμόρφωσης 

σε όλα τα υπόλοιπα 
αεροδρόμια».
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δυναμική πορεία, με τα αεροδρόμιά μας 
να σημειώνουν το 2017 αύξηση στην 
επιβατική κίνηση κατά 10,5%, το οποίο 
μεταφράζεται σε πάνω από 27.000.000 
επιβάτες, η τερματική επιφάνεια των 
αεροδρομίων θα αυξηθεί κατά 50% 
(100.000 τ.μ.), συνολικά 300.000 τ.μ.
Οι νέοι τερματικοί σταθμοί θα 
εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των 
επιβατών όσο και των εργαζομένων 
στα αεροδρόμια, ενώ θα προσφέρουν 
σημαντικές ανέσεις στους ταξιδιώτες, με
περισσότερα σημεία check-in, 
περισσότερα σημεία ελέγχου επιβατών, 
τελευταίας τεχνολογίας συστήματα 
διαχείρισης αποσκευών, άνετες αίθουσες 
αναμονής, ταχύτατο ασύρματο δίκτυο 
και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις 
οικογένειες. Μολονότι έχουμε λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα 
σημαντικά κατασκευαστικά έργα να 
μην επηρεάσουν τη λειτουργία των 
αεροδρομίων, ζητάμε την κατανόησή 
σας αυτήν την περίοδο σημαντικών 
αλλαγών.
Ο ελληνικός τουρισμός ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία τους τελευταίους μήνες και 
πιστεύουμε ότι η σημαντική αναβάθμιση 
των 14 αεροδρομίων θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση 
του θετικού προσήμου για τη «βαριά 
βιομηχανία» της χώρας. Αυτή είναι η 
αποστολή και συνεισφορά της Fraport 
Greece.

Καλό ταξίδι! TERMINAL AREA IN OUR AIRPORTS WILL 
INCREASE BY 50% TO A TOTAL OF 300.000 
M2. Η ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 50%, 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 300.000 Τ.Μ.

and measures so as the important construction works interfere as little as 
possible with daily airport operations. We do ask for your understanding 
during this important period of change. Greek tourism has exceeded all 
expectations in recent months. We believe that this major overhaul of the 14 
airports will play a decisive role in keeping the country’s tourism on track. 
This is Fraport Greece’s mission and contribution.

Kalo Taxidi

Το 2018 είναι ένα έτος μεγάλων αλλαγών για τα 14 περιφερειακά 
αεροδρόμια. Έχουμε αναλάβει μια τεράστια πρόκληση, που δεν 
συνεπάγεται τίποτε λιγότερο από την πλήρη αναβάθμιση των 14 
αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. 
Έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ριζικά 
τη συνολική εμπειρία των επιβατών που υποδεχόμαστε σε ορισμένους 
από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι τα 
νησιά Κρήτη (Χανιά), Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κως, Λέσβος (Μυτιλήνη), 
Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος και Ζάκυνθος, καθώς και 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα σε Άκτιο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη. 
Καθώς έχουμε ξεκινήσει τις μεγάλες εργασίες αναμόρφωσης των 
υποδομών των αεροδρομίων, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η 
πρόκληση είναι μεγάλη. Έχουμε δεσμευτεί για μια επένδυση περίπου 415 
εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των 14 αεροδρομίων 
(την κατασκευή καινούργιων εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση, την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών). Η επένδυση αυτή 
είναι συμπληρωματική του συνόλου του προκαταβολικού ποσού για 
την παραχώρηση, το οποίο ανήλθε σε 1,234 δισ. ευρώ και καταβλήθηκε 
την ημέρα έναρξης της παραχώρησης. Το 2018 σηματοδοτεί την έναρξη 
των έργων για πέντε ολοκαίνουργιους τερματικούς σταθμούς σε 
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κω και Μυτιλήνη, καθώς και τις 
σημαντικές εργασίες αναδιαμόρφωσης σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια. 
Πιο συγκεκριμένα, τα αεροδρόμια σε Άκτιο, Σκιάθο, Μύκονο, Σάμο και 
Σαντορίνη θα επεκταθούν και θα αναβαθμιστούν, ενώ τα αεροδρόμια της 
Καβάλας, της Ζακύνθου, της Ρόδου και των Χανίων θα διαμορφωθούν 
εσωτερικά, ώστε να καταστούν πιο λειτουργικά και φιλικά για τους 
επιβάτες. Την ίδια ώρα και οι 15 αεροδιάδρομοι θα ανακαινιστούν, 
ώστε να είναι έτοιμοι κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Αυτή 
η πρώτη φάση θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2021. 
Σε μια εποχή που ο ελληνικός τουρισμός διαγράφει μια ιδιαίτερα 

Alexander Zinell
CEO Fraport Greece

CEO’s note
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Publisher’s Note

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

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

With an unquenchable 
inquiring mind, love for 
nature and respect towards 
all its creatures, the 
wife of naturalist writer 
Gerald Durrell dedicates 
her life’s work to wildlife 
conservation by travelling 
around the world, writing, 
and raising awareness on 
environmental matters. 
Με άσβεστο ερευνητικό 
πνεύμα, αγάπη για τη 
φύση και σεβασμό 
στα πλάσματά της, η 
σύζυγος του φυσιολάτρη 
συγγραφέα Gerald Durrell 
αφιερώνει το έργο της 
στη διαφύλαξη της άγριας 
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together all the manage-
ment challenges of the 
modern world. Καθηγητής 
του Τμήματος Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
θεωρεί ότι ο Αμβρακικός 
κόλπος και το εσωτερικό 
αρχιπέλαγος του Ιονίου 
χαρακτηρίζονται από μια 
πλούσια, όμορφη και 
γενναιόδωρη φύση που 
διαμόρφωσε τον πολιτισμό 
της περιοχής και σήμερα 
συγκεντρώνει όλες τις 
διαχειριστικές προκλήσεις 
του σύγχρονου κόσμου. 
amvrakikos.eu

Giannis Giatras 
-Goumas
Owner of Goumas Winery  
& Icon Painter

He learned the secrets of 
homemade wine in a time 
when production wasn’t 
facilitated by mechanical 
means. From the village of 
Maries, Zakynthos, he found 
himself in Athens where he 
was initiated to Byzantine 
art and hagiography, whereas 
in 2008 he renovated his 
grandfather’s winery with 
a heartfelt respect to its 
traditional architecture. 
Έμαθε τα μυστικά του 
σπιτικού κρασιού σε μια 
εποχή που η παραγωγή δεν 
είχε τις σημερινές ευκολίες 
των μηχανημάτων. Βρέθηκε 
από τις Μαριές Ζακύνθου 
στην Αθήνα, όπου μυήθηκε 
στη βυζαντινή τέχνη και την 
αγιογραφία. Μετά επέστρεψε 
στο νησί του όπου το 2008 
αναπαλαίωσε το οινοποιείο 
του προπάππου του με 
υποδειγματικό σεβασμό 
προς την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του. 
artandwine.gr
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SILVER AWARD FOR INVESTIGATIVE 
WORK & AUTHORSHIP FOR TOURISM 
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Do not miss | What’s on when

SAVE
THE

DATE
Summer 2018 –Winter 2019 

FESTIVAL 3-6/8

Saristra Festival, Kefalonia
The traditional village feast transforms 
to a music and visual arts festival, with 
exhibitions, seminars and lectures. Το 
πανηγύρι του χωριού μεταμορφώνεται 

σε ένα μουσικό και εικαστικό  
φεστιβάλ, με εκθέσεις, σεμινάρια 

και διαλέξεις. Palia Vlachata
saristrafestival.gr

FESTIVAL TILL 4/8

One small step, Corfu
The whole city becomes a stage for 
contemporary dance performances, 

artistic creations, exhibitions, activities 
and workshops. Όλη η πόλη της 

Κέρκυρας μετατρέπεται σε μια σκηνή 
σύγχρονου χορού και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. Around the town

enamikrovima.eu

TRADITION 14/8

Pargina-Kanaria
A religious feast at Panagia island 
with music and plenty of food to 
celebrate Holy Mary. Θρησκευτικό 
πανηγύρι με τοπική παραδοσιακή 

μουσική και φαγητό, 
στο νησάκι της Παναγίας, για τον 

εορτασμό της Θεοτόκου. 

Panagia Island, Parga

FESTIVAL TILL 25/8

Festival Kerkyras
Theatre for grown-ups and children, 

musicals, art exhibitions, live concerts 
and many other events make up this 
important cultural festival. Θέατρο 

ενηλίκων και παιδικό, μιούζικαλ, 
εκθέσεις, συναυλίες και άλλες 

παραγωγές πλαισιώνουν το μεγάλο 
πολιτιστικό φεστιβάλ.  

Around the island
festivalkerkyras.gr

MUSIC 26/8

Tragoudistades  
tsi Zakynthos

The group celebrates its 25 years 
of presence in cultural events, 
highlighting the Ionian musical 

tradition. Η ομάδα γιορτάζει τα 25 
χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά 

δρώμενα, αναδεικνύοντας τον 
πλούτο της επτανησιακής μουσικής 

παράδοσης. Auditorium
tragoudistades.com

FESTIVAL TILL 9/9

Paxos Contemporary  
Art Project

Eight international artists interact 
with the wild and natural beauty 
of Paxos via artworks and audio/
video installations. Οκτώ διεθνείς 

καλλιτέχνες αλληλεπιδρούν με 
την άγρια φυσική ομορφιά των 
Παξών μέσω έργων τέχνης και 

οπτικοακουστικών installations. Paxoi 
paxosprojects.com
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Great dates | Focus on 

CORFU BEER FESTIVAL

A big feast honouring gastronomy, civilization, culture, and know-how. During 
the 5th recurrence of the festival Corfu will meet England, a country boasting 
a long history in beer-making, in a 5-day celebration full of flavours, songs, 

dancing, and a lot of fun. Along with an interesting artistic programme, you will 
as well taste innovative products by local producers and microbreweries. Μια 
μεγάλη γιορτή γαστρονομίας, πολιτισμού, κουλτούρας και τεχνογνωσίας. Στη 
5η διοργάνωση του φεστιβάλ, η Κέρκυρα συναντάει την Αγγλία, μια χώρα με 

μεγάλη ιστορία στην μπύρα, σε ένα 5νθήμερο γεμάτο γεύσεις, τραγούδια, χορό 
και πολλή διασκέδαση. Παράλληλα με ένα καθημερινό πλούσιο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, θα δοκιμάστε καινοτόμα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς και 
μικρές ζυθοποιίες. Arillas, Corfu, 26-30/9, corfubeer-festival.com

26 -30
Sept. 

2018

CFU

27
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CFU EFL ZTH PVK

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

A masterpiece of architectural 
and fortress art in Corfu. 

Climbing towards the top of 
the castle through meandering 

tunnels, brings you in front 
of a serene and, at the same 

breath, noisy view of a city 
that looks simply dreamy.

Aριστούργημα αρχιτεκτονικής 
και οχυρωματικής τέχνης στην 
Κέρκυρα, η ανάβαση προς την 

κορυφή του κάστρου μέσα 
από δαιδαλώδεις σήραγγες, σε 
φέρνει μπροστά σε ένα ήρεμο 

και συνάμα θορυβώδες θέαμα, 
μιας πόλης που φαντάζει 

απλώς παραμυθένια. 
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27 Defining Seconds 
When the Ionian trembled

VIDEOS

CONNECT 
in a Different Way

WATCH THE VIDEO 

K
o

rg
ia

le
n

e
io

 H
is

to
ri

c
a

l 
a

n
d

 F
o

lk
lo

re
 M

u
se

u
m

 A
rc

h
iv

e
s



31

Kefalonia, August 1953: people in southern 
Ionian islands are horrified by a series of 
strong earthquakes. The worst, 7.2 on the 
Richter scale, which epicenter was located 
at southeastern Kefalonia, led to casualties, 
while Argostoli and Sami were completely 
ruined. Zakynthos and Ithaca also felt the 
ill effects, with casualties and distruction. 
Humanistic support considered to be 
necessary. Κεφαλονιά, Αύγουστος 1953: οι 
κάτοικοι του Ιονίου τρομοκρατούνται από σειρά 
ισχυρών σεισμικών δονήσεων. Ο ισχυρότερος 
σεισμός, μεγέθους 7,2 της κλίμακας Ρίχτερ, είχε 
πολλούς νεκρούς· το Αργοστόλι και η Σάμη 
σχεδόν ισοπεδώθηκαν. Βαρύ τίμημα με θύματα 
και καταστροφές πλήρωσαν επίσης η Ζάκυνθος 
και η Ιθάκη. Κρίθηκε απαραίτητη η παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 

EFL ZTH
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Literature |  Famous words

It is May 1823, and the heroic struggles of the 
people of Messolonghi for independence from the 
Ottoman yoke inspire Dionysios Solomos to write 
the supreme hymn to the ideal of liberty. Comparing 
a besieged Greece with Liberty in struggle, the poet 
from Zakynthos composes the extensive work “Hymn 
to Liberty”, dipping his creative quill into the pools 
of Classicism and Romanticism that had inspired 
him during his studies in Italy, while also drawing 
elements from the wealth of Greek demotic language 
and tradition. Five years later, in 1828, the poem is 
set to music by Nikolaos Mantzaros from Corfu and 
becomes the informal hymn of the Ionian Islands, 
before being proclaimed the National Anthem by 
King George I during his visit to the island of Corfu, 
on 4 August 1865. Its 158 stanzas, the first 24 of 
which comprise the national anthem, make the 
literary vision of Dionysios Solomos the ultimate 
expression of his patriotism and his profound 
connection with Greece and its people. Είναι Μάιος 
του 1823 και οι ηρωικοί αγώνες των Μεσολλογιτών 
για απελευθέρωση από την οθωμανική κυριαρχία 
εμπνέουν τον Διονύσιο Σολωμό να γράψει τον 
υπέρτατο ύμνο στην ελευθερία. Παρομοιάζοντας 
την πολιορκημένη Ελλάδα με την αγωνιζόμενη 
Ελευθερία, ο Ζακυνθινός ποιητής συνθέτει σε ένα 
μόλις μήνα το μακροσκελές έργο «Ύμνος εις την 
Ελευθερίαν», βουτώντας τη δημιουργική πένα 
του στον κλασικισμό και το ρομαντισμό, που τον 
επηρέασαν κατά τις σπουδές του στην Ιταλία, 
και αντλώντας στοιχεία από τον πλούτο της 
ελληνικής δημοτικής γλώσσας και παράδοσης. 
To 1828, το ποίημα μελοποιεί ο Κερκυραίος, 
Νικόλαος Μάντζαρος, και γίνεται άτυπος ύμνος 
των Επτανήσων, προτού ανακηρυχθεί σε Εθνικό 
Ύμνο στις 4 Αυγούστου 1865 από τον Βασιλιά 
Γεώργιο Α' κατά την επίσκεψή του στην Κέρκυρα. 
Οι 158 στροφές του, εκ των οποίων οι πρώτες 
24 απαρτίζουν τον εθνικό ύμνο, καθιστούν το 
λογοτεχνικό πόνημα του Διονύσιου Σολωμού την 
απόλυτη έκφραση του πατριωτισμού του και της 
βαθιάς σύνδεσής του με το λαό.

Ode to Liberty
A great poem by a great poet. In 
Zakynthos, Dionysios Solomos writes 
the longest national anthem in the 
world, conveying his patriotism in 632 
lines. Ένα μεγάλο ποίημα από 
έναν μεγάλο ποιητή. Στη Ζάκυνθο, 
ο Διονύσιος Σολωμός γράφει τον πιο 
μακροσκελή εθνικό ύμνο στον κόσμο, 
αποτυπώνοντας τον πατριωτισμό του 
σε 632 στίχους.

Dionysios Solomos had studied 
thorougly the Greek folklore 
songs and Cretan literature. 
Ο Διονύσιος Σολωμός είχε 
μελετήσει τα δημοτικά τραγούδια 
και την κρητική λογοτεχνία.

THE FIRST 24 STANZAS OF 
THE POEM CONSTITUTE 
THE NATIONAL ANTHEM 
OF GREECE AND CYPRUS ΟΙ 
24 ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ 
ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ 
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

by Ritsa Dritsakou

ZTH
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Local architecture | Landmark

The guardian
One of a kind on the island of 
Kefalonia, the Lighthouse of Aghioi 
Theodoroi represents a small 
architectural gem. Μοναδικός στο 
είδος του στο νησί της Κεφαλονιάς, 
ο Φάρος των Αγίων Θεοδώρων 
αποτελεί ένα μικρό κομψοτέχνημα 
αρχιτεκτονικής.

It is one of the most renowned landmarks 
in the area of Argostoli and more specifically 
of Lassi. It was named after the nearby little 
church of Aghioi Theodoroi, giving in its 
turn its name to the entire area, that –for the 
sake of semplicity and abbreviation– is called 
Fanari (lantern). This traditional lighthouse 
used to help ships approaching the shore, 
increase their visibility and avoid rocks. 
Designed by J. P. Kennedy, it was built in 
1829 during the English occupation  
–under the command of Englishman 
Charles Napier– along with several other 
modern constructions that give a special flair 
to the island. The lighthouse was destroyed 
by the 1953 earthquake and was rebuilt in 
1964 following the original design, thanks 
to the voluntary study of architect Takis 
Pavlatos. In 1999 it underwent maintenance 
and supporting works due to the corrosion 
by sea water, without, however, altering 
its features. It stands out as a circular 
construction of doric order, with no identical 
one on the entire island. Είναι ένα από τα 
πλέον γνωστά αξιοθέατα στην περιοχή του 
Αργοστολίου. Ονομάστηκε έτσι λόγω της 
μικρής εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων 
που υπάρχει κοντά και σε αυτόν οφείλει 
το όνομά της ολόκληρη η περιοχή, ενώ για 
λόγους απλότητας ονομάζεται Φανάρι. 
Πρόκειται για έναν παραδοσιακό φάρο, 
που διευκόλυνε την ορατότητα των πλοίων 
που προσέγγιζαν την ακτή και απέφευγαν 
τα βράχια. Έργο του J. P. Kennedy, χτίστηκε 
το 1829 επί Αγγλοκρατίας. Ο φάρος 
ισοπεδώθηκε με το σεισμό του 1953 και 
ξαναχτίστηκε το 1964. Ξεχωρίζει ως ένα 
κυκλικό κτίριο δωρικού ρυθμού, που όμοιό 
του δεν υπάρχει σε ολόκληρο το νησί.
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March 12th, Captain Kennedy placed the 
lighthouse’s foundation stone. It is of doric 
order, circular and surrounded by 24 3.6-m. 
columns built of one-piece stone.
12 Μαρτίου μπήκε ο θεμέλιος λίθος από 
τον λοχαγό Κένεντι. Ο κυκλικός φάρος 
είναι δωρικού ρυθμού και περιστοιχίζεται 
από 24 κίονες, ύψους 3,6 μ.

1829



Landmark | How it works

LISTON:
THE ANATOMY
Every walk down Corfu’s Old Town begins and ends at the Liston.
Κάθε βόλτα στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ξεκινάει και τελειώνει στο Λιστόν. 

by Ritsa Dritsakou

THE BEGINNING 
It was built in 1807-1814 by 
order of the French imperial 
commissioner, Mathieu de 
Lesseps. Χτίζεται το 1807-1814 
με εντολή του Γάλλου αυτοκρα-
τορικού επιτρόπου Mathieu de 
Lesseps. 

THE LOCATION
During French occupation, it 
represented the main connection 
point between the Spianada 
and the Imperial Palace, bearing 
witness to the architectural 
evolution of that time. Κατά την 
περίοδο της γαλλικής κυριαρχίας 
ήταν το βασικό σημείο σύνδεσης 
της Σπιανάδας με το Αυτοκρατορι-
κό Παλάτι μαρτυρώντας, με τον πιο 
εντυπωσιακό τρόπο, την αρχιτεκτο-
νική εξέλιξη της εποχής.

όρος ‘‘liston’’ αναφέρεται στις 
μεγάλες μαρμάρινες πλάκες που 
κάλυπταν τους δρόμους και η 
ιταλική φράση ‘‘far el liston’’ στη 
συνήθεια να «περπατάει κανείς 
γύρω από την πλατεία». 

THE INFLUENCE
Corfu’s Liston follows the 
example of many cities of the 
former Republic of Venice, such as 
Belluno, Padova, Rovigo, Verona, 
Ferrara. Το κερκυραϊκό Λιστόν 
ακολουθεί το πρότυπο των πόλεων 
της πρώην Δημοκρατίας της 
Βενετίας, όπως Μπελούνο, Πάδουα, 
Ροβίγκο, Βερόνα, Φερράρα.

THE SYMBOLISM
Until 1864, only the aristocrats 
registered in the Libro d’Oro 
were entitled to enjoy a 
stroll or a cup of tea in the 

THE DESIGN
Inspired by Rue de Rivoli, it 
constitutes a great example 
of Napoleonic architecture 
combining Venetian lanterns 
to British additions (e.g. the 
stories), thus bridging three 
cultures in one building. Εμπνευ-
σμένο από τη Ρι ντε Ριβολί, αποτε-
λεί εξαιρετικό δείγμα ναπολεονι-
κής αρχιτεκτονικής, που συνδυά-
ζει τα ενετικά φανάρια με βρετανι-
κές προσθήκες (π.χ. οι όροφοι), γε-
φυρώνοντας τρεις κουλτούρες σε 
ένα κτίριο.

THE NAME
The Venetian term “liston” refers 
to the large marble slabs covering 
the streets, while the Italian 
phrase “far el liston” means to 
“walk around a square”. Ο ενετικός 

surrounding area. Μέχρι το 1864, 
μόνο οι αριστοκράτες που ήταν 
εγγεγραμμένοι στο Libro d’Oro 
είχαν το δικαίωμα να κάνουν 
βόλτα ή να πίνουν το τσάι τους στη 
γύρω περιοχή.  
 
TODAY
Today, it represents a central 
meeting point housing dozens 
of shops, whereas the front 
area hosts cricket games, 
philharmonic band parades, 
summer happenings and, 
of course, the great Easter 
Procession. Σήμερα αποτελεί 
κεντρικό σημείο συνάντησης 
με δεκάδες μαγαζιά, ενώ ο 
χώρος μπροστά φιλοξενεί 
αγώνες κρίκετ, παρελάσεις 
φιλαρμονικών, καλοκαιρινά 
happenings και, φυσικά, τον  
μεγάλο Επιτάφιο του Πάσχα.

CFU
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The new arrival of the MarBella Hotels opened its gate on May 5th 2018, in an adults only all-suite heaven whose first images 
promise a combination of effortless luxury, local tradition, comfort and privacy. Amphitheatrically built between the beach 
of Aghios Ioannis Peristeron and the rich olive groves, this luxurious resort stands out with its refined design and the warm 
atmosphere that feels like resting in a nest, as its Italian name implies. Its 70 junior and deluxe suites and villas are beautifully 
decorated with earthy colors, whereas their large verandas –some of which include a Jacuzzi– provide endless view to the Ionian 
Sea. Gastronomy has a special place here, as gourmet dining is what you will enjoy at the Apaggio restaurant offering a degustation 
menu designed by the two** Michelin starred chefs, Georgianna Chiliadaki & Nikos Roussos, or the à la carte menu designed by 
Nido culinary team. Το νέο μέλος των MarBella Hotels, άνοιξε τις πύλες του στις 5 Μαΐου 2018, σε έναν all-suite παράδεισο, 
αποκλειστικά για ενήλικες, με τις πρώτες εικόνες να υπαινίσσονται ένα συνδυασμό ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, κορφιάτικης 
παράδοσης, άνεσης και ιδιωτικότητας. Χτισμένο αμφιθεατρικά ανάμεσα στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Περιστερών και τους 
πυκνούς ελαιώνες, το πολυτελές ξενοδοχείο ξεχωρίζει με εκλεπτυσμένο design και ζεστή ατμόσφαιρα που του προσδίδει 
την αίσθηση της “φωλιάς”, όπως μαρτυρά στα ιταλικά το όνομά του. Οι 70 junior και deluxe σουίτες και οι βίλες είναι όμορφα 
διακοσμημένες με γήινη χρωματική προσέγγιση, μεγάλες βεράντες -ορισμένες με τζακούζι- και άπλετη θέα στο Ιόνιο. 
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η γαστρονομία, που κινείται στη σφαίρα του gourmet στο εστιατόριο Apaggio, προσφέροντας 
ένα μενού γευσιγνωσίας σχεδιασμένο από τους βραβευμένους chef, με δύο αστέρια Michelin, Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Νίκο 
Ρούσσο ή το à la carte μενού, σχεδιασμένο από την ομάδα της κουζίνας του ξενοδοχείου. 

A nest of luxury 
Escape to the delightful new arrival of MarBella Nido Suite Hotel & Villas. Απόδραση στο 

άρτι αφιχθέν MarBella Nido Suite Hotel & Villas, σε μια άφιξη που θα συζητηθεί.

MarBella Nido Suite Hotel & Villas, Agios Ioannis Peristeron, Corfu, tel.: +30 26610 71123, marbellanido.gr
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Nikopolis 
by numbers
Decoding the City of Victory. 
Αποκωδικοποιώντας 
την Πόλη της Νίκης. 

by Vassia Antonopoulou

History | Must visit
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Are the 
remaining 

square, 
pentagonal, 
hexagonal 

and circular 
towers of the 

Byzantine 
walls built in 
the days of 

Justinian (6th 
c. AD). Είναι 
οι σωζόμενοι 
τετράγωνοι, 
πεντάγωνοι, 

εξάγωνοι 
και κυκλικοί 
πύργοι των 
βυζαντινών 

τειχών 
που κατα-

σκευάστηκαν 
επί 

Ιουστινιανού 
(6ος αι.).

35

ICON INDEX
7 CENTURIES
Is the time span that Nikopolis functioned as the administra-
tive capital of Epirus. During 22-29 BC it was the capital of the 
Roman province of Southern Epirus and Akarnania. Για 7 αιώνες 
η Νικόπολη ήταν διοικητική πρωτεύουσα της Ηπείρου. Κατά 
τα έτη 22-29 π.Χ. υπήρξε πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας 
Νοτίου Ηπείρου και Ακαρνανίας.

36
6 KG WEIGHS THE ONLY 
SURVIVING LARGE REMNANT OF 
Α BRONZE RAM, THOUGH MANY 
SMALLER ONES WERE FOUND.
6 Κ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΥ 
ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ, 
ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

SPECTATORS 
COULD SIT AT 
THE ODEION IN 
19 ROWS OF 

SEATS. ΘΕΑΤΕΣ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 
ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ 

ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ, 
ΣΕ 19 ΣΕΙΡΕΣ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.

PEOPLE 
IS BELIEVED

TO BE 
THE 

CAPACITY 

OF THE
STADIUM

OF
NIKOPOLIS.

ΑΤΟΜΑ
ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ 

ΟΤΙ 
ΧΩΡΟΥΣΕ ΤΟ 

ΣΤΑΔΙΟ

ΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ.

5,000
Spectators was the capacity of the 3-tier theatre.

Θεατές χωρούσε το θέατρο του Οκταβιανού
και είχε 3 διαζώματα.

 50-55 KM WAS THE LENGTH OF THE DUCT THAT CARRIED WATER     FROM
 THE AQUEDUCT TO THE CITY.  50-55 ΧΛΜ

. ΗΤΑΝ ΤΟ Μ
ΗΚΟΣ ΤΟΥ     

ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ.

 KM OR MORE IS THE PERIM
ETER OF THE W

ALL FORTIFICATION. 

ΧΛΜ. ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕIΝΑΙ Η ΠΕΡIΜ
ΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙΧ

ΩΝ
.

25
Rows of seats 
plus the stage 
are preserved 
in the Roman 
theatre. 
Σειρές εδωλίων 
και η σκηνή 
σώζονται 
στο ρωμαϊκό 
θέατρο.

BRONZE RAMS 
(ROSTRA), TAKEN 
FROM THE DEFEATED 
FLEET OF ANTONY 
AND CLEOPATRA, 
ADORNED THE FACADE 
OF THE MONUMENT OF 
AUGUSTUS AND WERE 
PLACED IN ANCHOR-
SHAPED RECESSES. 
ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΜΒΟΛΑ 
(ROSTRA) ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 
ΚΟΣΜΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ 
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ 
ΣΕ ΕΣΟΧΕΣ 
ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΑΓΚΥΡΑΣ.

PVK

,
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Art+Culture
W H O ’ S  B E H I N D  W H A T

The sea  
is calling!
How can you take back home a little 
something of Kefalonia to remember 
your holidays? Πώς μπορείτε να πάρετε 
ένα κομμάτι της Κεφαλονιάς πίσω στο 
σπίτι για να θυμάστε τις διακοπές σας; 

G E T  Y O U R  A N S W E R  Ο Ν  PA G E 
Δ Ε Ι Τ Ε  Σ Τ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α 47

CFU EFL ZTH PVK
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CORFU MUSEUM OF ASIAN ART
The only museum in Greece that is exclusively 
dedicated to the art and antiquities of the Far East 
and India, is housed in the Palace of Saint George 
and Saint Michael. Internationally renowned and 
with participations in international exhibitions, the 
Museum includes 15,000 exhibits of Asian art, all 
coming from private collections and donations. 
Το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα αφιερωμένο 
αποκλειστικά στην τέχνη και τις αρχαιότητες της 
Άπω Ανατολής και της Ινδίας, στεγάζεται στα 
Ανάκτορα Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου. 
Με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και συμμετοχή σε 
εκθέσεις, περιλαμβάνει 15.000 αντικείμενα ασιατικής 
τέχνης από ιδιωτικές συλλογές και δωρεές. matk.gr
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Art+Culture | Who’s behind what
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ETHEREAL FORMS 
Costas Evangelatos, painter, writer, art 

theorist from Kefalonia, presents a wide 
spectrum of painting compositions on 
canvas, cardboard and wood, revolving 

around female entities and faces 
emerging poetically within a dreamy 

environment of conceptual beauty and 
harmony. Ο Κεφαλονίτης ζωγράφος, 

λογοτέχνης, θεωρητικός τέχνης Κώστας 
Ευαγγελάτος παρουσιάζει ένα μεγάλο 
φάσμα ζωγραφικών του συνθέσεων 
σε καμβά, χαρτόνι και ξύλο, με κύριο 

θέμα γυναικείες οντότητες και πρόσωπα, 
τα οποία αναδύονται ποιητικά από 
ένα ονειρικό περιβάλλον εννοιακής 

ομορφιάς και αρμονίας.
Till 5/9, Argostoli, villarodopi.blogspot.com

NATIONAL MARINE PARK OF ZAKYNTHOS
Aims at protecting the beaches where the Caretta caretta turtle lays its 
eggs, and at preserving the habitat and population of the Mediterranean 
Monachus monachus seal, the migrating avifauna, the continental and 
coastal flora and fauna, as well as the marine ecosystem and fish population. 
At the same time, it ensures the harmonious coexistence of humans and 
protected species. Στοχεύει τόσο στην προστασία των παραλιών ωοτοκίας 
της χελώνας Caretta caretta όσο και στην προστασία του βιότοπου 
και του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, της 
μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας, της χερσαίας και 
παράκτιας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και των ιχθυοαποθεμάτων. 
Παράλληλα, διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη του 
ανθρώπου με τα προστατευόμενα είδη. nmp-zak.org
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The Banknote Museum of the Ionian 
Bank is housed on the first floor of a 
preserved building that has been the first 
branch of the Ionian Bank in Corfu back 
in 1840. Its grand collection includes 
the banknotes that were in circulation 
all through the history of the Modern 
Greek State; banknotes, coins and various 
relevant exhibits, spanning 180 years of 
history. The permanent exhibition area 
presents, in time line form, the most 
important moments of Greek History, 
which are closely bound to numismatic 
circulation. Start your visit with the 
bond notes in piastres issued by the 
Provisional Government of Greece in 
1822 and the phoenix banknote issued 
by Ioannis Kapodistrias in 1831, and 
end up with the last banknotes issued 
in drachmas, which were withdrawn in 
2002 with the introduction of the euro. 
The second floor of the building hosts 
temporary art exhibitions, conferences and 
seminars. Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων 
Ιονικής Τραπέζης στεγάζεται στον 
πρώτο όροφο του διατηρητέου κτιρίου 
όπου λειτούργησε, το 1840, το πρώτο 
Κατάστημα της Ιονικής Τραπέζης στην 
Κέρκυρα. Η συλλογή του περιλαμβάνει τα 
χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του νεότερου Ελληνικού 
Κράτους –τραπεζογραμμάτια, κερματικά 
γραμμάτια και σχετικό υλικό– και καλύπτει 
μια περίοδο 180 χρόνων ιστορίας. Στον 
μόνιμο εκθεσιακό χώρο παρουσιάζονται, 
σε μορφή χρονολογίου, οι σημαντικότερες 
στιγμές της ελληνικής ιστορίας, οι οποίες 
συνδέονται άμεσα με τη νομισματική 
κυκλοφορία. Ξεκινήστε την επίσκεψή σας 
με τα επαναστατικά ομόλογα σε γρόσια 
της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος 
που εκδόθηκαν το 1822 και το φοίνικα 
που εξέδωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 
1831, και ολοκληρώστε τη με τα τελευταία 
τραπεζογραμμάτια σε δραχμές, τα οποία 
βέβαια αποσύρθηκαν το 2002 με την 
έλευση του ευρώ. Στον δεύτερο όροφο του 
κτιρίου φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις 
τέχνης, συνέδρια και σεμινάρια. 
alphapolitismos.gr

SHOW ME 
THE 
MONEY
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Past Perfect
1930’s: Gerald Durell fell in love with Corfu

VIDEOS

WATCH THE VIDEO 

CONNECT 
in a Different Way
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A rare photo of the renowned naturalist 
and writer, Gerald Durrell. The naughty 
little one of the famous TV show “The 
Durrells” placed Corfu on the international 
travel map after publishing his first book 
in 1956, “My Family and Other Animals”, 
depicting in a mad-as-a-hatter chronicle 
the four childhood years he spent in Corfu 
during Interwar. Μία σπάνια φωτογραφία 
του Βρετανού συγγραφέα και φυσιολάτρη 
Gerald Durrell. Ο σκανταλιάρης μικρός της 
γνωστής σειράς «The Durrells» έβαλε την 
Κέρκυρα στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, 
μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου του 
«Η οικογένειά μου και άλλα ζώα», το 1956, 
περιγράφοντας σε ένα «θεότρελο» χρονικό, 
τα τέσσερα χαρούμενα παιδικά χρόνια που 
έζησε στην Κέρκυρα του Μεσοπολέμου.  

CFU
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HELMI’S NATURAL HISTORY MUSEUM
The unique Museum of Natural History in Zakynthos reveals all 
the beauties and the hidden secrets of local nature, and not only. 
This museum houses remarkable collections with more than 6,000 
exhibits from Nature, among which birds, fish, shells, extinguished 
species of flora and fauna, as well as fossils and rocks. Το μοναδικό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκυνθο αποκαλύπτει τις ομορφιές και 
τα κρυμμένα μυστικά της ζακυνθινής φύσης και όχι μόνο. Το μουσείο 
στεγάζει αξιόλογες συλλογές με περισσότερα από 6.000 
δείγματα από τον φυσικό κόσμο, μεταξύ των οποίων 
πουλιά, ψάρια, όστρακα, εξαφανισμένα είδη φυτών και 
ζώων, ορυκτά και πετρώματα. museumhelmis.gr

CAPODISTRIAS MUSEUM
Exclusively dedicated to the life and work of Ioannis A. 
Kapodistrias, it takes us to a journey through the history 
of Corfu, Europe and Modern Greece, following the life 
of the first Head of the New Greek State. It is housed in 
the family’s summer mansion. Αφιερωμένο αποκλειστικά 
στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Καποδίστρια, του 
πρώτου κυβερνήτη του Ελληνικού Κράτους, επιφυλάσσει 
ένα ταξίδι στην ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης και 
της νεότερης Ελλάδας. Στεγάζεται στην εξοχική κατοικία 
της οικογένειας. capodistriasmuseum.com 

FIRSTHING & NOEL
Far from your average tourist gift shop, this workshop 
by artists Eniko Orosz and Laszlo Nemeth, who left 

their hometown in Hungary for Corfu’s sake, is a 
remarkable art house that’s worth visiting. Paintings, 

photographs, ceramics, hand-painted pebbles and many 
more impressive ideas will surely make you want to 

choose more than one. Ξεφεύγοντας από τα τυπικά είδη 
τουριστικών δώρων, το workshop των καλλιτεχνών 

Eniko Orosz και Laszlo Nemeth, οι οποίοι εγκατέλειψαν 
την Ουγγαρία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελεί έναν 

ιδιαίτερο χώρο τέχνης που αξίζει να επισκεφθείτε. 
Πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, κεραμικά, βότσαλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι και πολλές άλλες πρωτότυπες 
δημιουργίες θα σας βάλουν σε δίλημμα αν πρέπει να 

επιλέξετε μόνο ένα. firsthingandnoel.com

Art+Culture | Who’s behind what
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For the renowned journalist painting is not 
just an escape but also a reminder that art is 
a means of promoting your origins.  
Η ζωγραφική για τον γνωστό δημοσιογράφο 
δεν είναι μόνο απόδραση, αλλά και 
υπενθύμιση ότι μπορείς μέσα από την τέχνη 
να προωθήσεις τον τόπο σου. 
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Andreas Konstantatos
Painting stories

What means Kefalonia to you?
It is the island where I was born and where I lived a 
beautiful childhood, which is unforgettable. It is our 
“womb.” That’s why Kefalonians are so connected 
to their land and draw inspiration in art and in every 
professional occupation. That’s why wherever they 
are they often come back to the island to take courage 
and go on. I do the same. 
What is your favourite spot on the island?
Besides my village, Tzanata, I adore the beaches of 
my island. I am excited to see the colour of the Ionian 
Sea shifting constantly and being hard to “capture” 
on canvas. It’s like hunting a dream. 
What is your aim as an artist? 
I like to paint, create, be artistically up-to-date by 
travelling often in Europe and America, and elevate 
as much as I can other aspects of reality through 
designs and colours.  

Τι σημαίνει η Κεφαλονιά για εσάς;  
Είναι το νησί που γεννήθηκα, που πέρασα όμορφα 
παιδικά χρόνια, κι αυτό δεν το ξεχνά κανείς ποτέ. 
Είναι η «μήτρα» μας. Γι’ αυτό οι Κεφαλονίτες 
δένονται τόσο με τον τόπο τους και εμπνέονται 
όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στο κάθε επάγγελμα 
που ασκούν. Γι’ αυτό, όπου κι αν βρίσκονται, 
γυρίζουν συχνά στο νησί, παίρνουν δύναμη και 
συνεχίζουν. Το ίδιο κι εγώ. 
Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στο νησί; 
Εκτός από το χωριό μου, τα Τζανάτα, λατρεύω 
τις παραλίες του νησιού μου. Με ενθουσιάζει το 
χρώμα της θάλασσας του Ιονίου, που αλλάζει 
συνεχώς και δύσκολα το «πιάνεις» στον καμβά. 
Είναι σαν ένα κυνήγι με το όνειρο. 
Ποιος είναι ο σκοπός σας ως καλλιτέχνης; 
Μου αρέσει να ζωγραφίζω, να δημιουργώ, να 
ενημερώνομαι καλλιτεχνικά με συχνά ταξίδια στην 
Ευρώπη και την Αμερική και να αναδεικνύω, όσο 
μπορώ, άλλες πλευρές της πραγματικότητας, μέσα 
από σχέδια και χρώματα. 

* From 03-06/08, ‘‘Kefalos’’ theatre, Argostoli. 
The exhibition takes place on the occasion of the 
yearly meeting of the International Federation of 
Kefalonian and Ithacian Sociates ‘‘Odysseus.” Από 
03-06/08, Θέατρο «Κέφαλος», Αργοστόλι. Η έκθεση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και 
Ιθακησίων «Οδυσσεύς».

CFU EFL ZTH PVK
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Ask a local | Corfu

View
WHERE WILL I TAKE THE MOST 
IMPRESSIVE PICTURE?
At an altitude of 270 m., Kaiser’s Throne 
stands before magical sunsets and immense 
lush plains. Σε ύψος 270 μέτρων, ο Θρόνος 
του Κάιζερ «στέκει» μπροστά σε μαγικά 
ηλιοβασιλέματα και τεράστιες πλούσιες 
πεδιάδες. Από τα μέρη που δεν θέλετε να έχετε 
ξεχάσει την κάμερα στο σπίτι. Pelekas

‘‘Do you know...’’
Do you have travel questions? Luckily, thanks to the locals, 
you don’t even have to open your travel guides. Τι να τους 
κάνετε τους ταξιδιωτικούς οδηγούς όταν υπάρχουν οι ντόπιοι; 

CFU

Shop
WHAT IS “SPETSIERIKO”?
This 12-spice mix that gives pastitsada –Corfu’s most famous dish– 
its unique taste is made here, according to a secret recipe. You will 
find it in small sachets, like a real gastronomic treasure! Το μίγμα των 
12 μπαχαρικών παρασκευάζεται με μυστική συνταγή. Θα το βρείτε σε 
μικρά σακουλάκια, σαν πραγματικό μαγειρικό θησαυρό. 

Taste
WHAT ABOUT AN 
AUTHENTIC CORFIOT 
FLAVOUR?
Alexis’ dairy shop has 
sweetened up many 
generations with its famous 
galaktomboureko and fresh, 
authentic Corfiot butter; 
ideal on bread with honey for 
breakfast. Το Γαλακτοπωλείο 
Αλέξης έχει γλυκάνει πολλές 
γενιές με το περίφημο 
γαλακτομπούρεκό του και το 
ολόφρεσκο, γνήσιο κερκυραϊκό 
του βούτυρο, ιδανικό με ψωμί 
και μέλι για το πρωινό σας. 12 
Aghiou Vassileiou, Pinia, +30 
2661 039012
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Before Sunrise | Barhopping

FIND YOUR OWN STAR IN THE HOTEL UNIVERSE 
OF ΙΟΝΙΟΝ BΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 

ΣΥΜΠΑΝ ΤOY IONIOY

UNFORGETTABLE
STAYS

C O L L E C T I O N S

PORTO ZANTE VILLAS & SPA
Zakynthos, portozante.com

PORTO KOUKLA
Zakynthos, porto-koukla.com

DIVANI CORFU PALACE
Corfu, divanicorfuhotel.com

PETANI BAY HOTEL
Kefalonia, petanibayhotel.gr

IKOS DASSIA
Corfu, ikosresorts.com

NOBELOS SEASIDE LODGE
Zakynthos, nobelos.gr

GEORGE MOLFETAS
MUSEUM HOTEL
Kefalonia,
kefaloniamuseumhotel.com

SIORRA VITTORIA
Corfu town, sioravittoria.com

MARBELLA NIDO SUITE 
HOTEL & VILLAS
Corfu, marbellanido.gr

SESA BOUTIQUE 
HOTEL
Preveza, sesahotel.com

KONSTANTINOUPOLIS
HOTEL 
Corfu, konstantinoupolis.gr

KEFALONIA GRAND
Kefalonia, kefaloniagrand.gr

LESANTE BLU
Zakynthos, lesanteblu.gr

CORFU HOLIDAY PALACE
Corfu, corfuholidaypalace.gr

OLEA ALL SUITE HOTEL
Zakynthos, 
oleaallsuitehotel.com

MARBELLA NIDO SUITE 
HOTEL & VILLAS WELLNESS 
CENTER
Corfu, marbellanido.gr

PORTO ZANTE VILLAS & SPA
Zakynthos, portozante.com

EMELISSE HOTEL ELEMIS SPΑ
Kefalonia, emelissehotel.com

CFU EFL ZTH PVK
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PORTO ZANTE VILLAS & SPA 
Built in front of a private sandy 
beach, with luxurious villas 
showcasing private pools, gourmet 
restaurants serving Greek and 
fusion Asian cuisine, a unique 
spa right next to the sea and 
customised 5-star services, the 
luxury resort features first in 
the list of its famous –and not–
customers. Χτισμένο μπροστά σε μια 
ιδιωτική αμμώδη παραλία, με βίλες με 
ιδιωτικές πισίνες, γκουρμέ εστιατόρια, 
ένα μοναδικό spa δίπλα στο κύμα και 
5άστερες υπηρεσίες, το πολυτελές 
resort είναι πρώτο στη λίστα των 
διάσημων και μη πελατών του. 
Tragaki, Zakynthos, portozante.com

SEA
YOU 

THERE
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SESA BOUTIQUE 
HOTEL
Only 2 km away from 
the airport of Aktion-
Preveza, this boutique 
hotel is the ideal 
starting point for 
excursions to all the 
beautiful destinations 
of Western Greece. 
Inspired by Mother 
Nature and in perfect 
unison with the 
architectural tradition 
of the region, this 
hotel is surrounded 
by beautiful gardens, 
stylish facilities with 
a minimal decoration, 
theme rooms and 
suites, a restaurant 
with Mediterranean 
gourmet cuisine, a 
pool bar and a beach 
bar, as well as a fully 
updated library with 
books, CD’s and 
DVD’s. Μόνο 2 χλμ. 
από το αεροδρόμιο 

στο Άκτιο, το boutique 
ξενοδοχείο αποτελεί 
το ιδανικό ορμητήριο 
για αποδράσεις 
στους όμορφους 
προορισμούς της 
Δυτικής Ελλάδας. 
Εμπνευσμένο από τα 
στοιχεία της φύσης 
και εναρμονισμένο 
με την αρχιτεκτονική 
παράδοση της περιο-
χής, έχει κατάφυτους, 
όμορφους κήπους, 
καλαίσθητους, 
κοινόχρηστους 
χώρους με μίνιμαλ 
προσέγγιση, θεματικά 
διακοσμημένα 
δωμάτια και σουίτες, 
εστιατόριο με 
μεσογειακή γκουρμέ 
κουζίνα, pool bar 
και beach bar και 
πλήρως εξοπλισμένη 
βιβλιοθήκη, με βιβλία, 
CD και DVD. 
Kanali, Preveza, 
sesahotel.com

KONSTANTINOUPOLIS 
HOTEL 
Restored with the 
utmost respect 
for Corfu’s history 
and architectural 
tradition, the hotel is 
at an advantageous 
spot in the city 
center, providing 
easily access to 
the port and the 
places of interest. 
Favourite choice of 
Gerald Durrell when 
in Corfu, offers 31 
spacious rooms 
and panoramic 
view to the sea and 
the islands Vido & 
Lazareto. 
Παραδοσιακά 
αναπαλαιωμένο, 
με σεβασμό στην 
ιστορία και την 
αρχιτεκτονική 
παράδοση της 
Κέρκυρας, το 
ξενοδοχείο βρίσκεται 

σε προνομιακή 
θέση στο κέντρο της 
πόλης, με εύκολη 
πρόσβαση στο λιμάνι 
και τα αξιοθέατα. 
Αγαπημένη επιλογή 
του Gerald Durrell 
όταν επισκεπτόταν 
την Κέρκυρα, 
προσφέρει διαμονή 
σε 31 ευρύχωρα 
δωμάτια και 
πανοραμική θέα 
στη θάλασσα και 
τα νησιά Βίδο και 
Λαζαρέτο. Corfu, 
konstantinoupolis.gr

KEFALONIA GRAND
With a great view 
to the Βay of 
Argostoli, the hotel 
is inspired by the 
island’s history. The 
rooms are designed 
with a fresh point 
of view, whereas 
the Master Suite 
stands out thanks 
to its large veranda, 
its private jacuzzi 
and the panoramic 
view to the capital 
city. When it comes 
to gastronomy, KG 
Restaurant offers 
original recipes that 
are inspired by the 
island’s cuisine of 
the 19th century. 
Με θέα στον Κόλπο 
του Αργοστολίου, το 
ξενοδοχείο αντλεί 
τo design και την 
αισθητική του από 
την ιστορία του 
ίδιου του νησιού. 

Τα δωμάτια έχουν 
φρέσκια προσέγγιση 
και διακόσμηση, 
ενώ η Master Suite 
ξεχωρίζει για τη 
μεγάλη βεράντα 
της, το ιδιωτικό 
τζακούζι και την 
πανοραμική θέα 
στην πρωτεύουσα. 
Στον τομέα της 
γαστρονομίας, το KG 
Restaurant προτείνει 
ιστορικές συνταγές, 
εμπνευσμένες 
από την κουζίνα 
του νησιού του 
19ου αιώνα.
Argostoli, Kefalonia, 
kefaloniagrand.gr

1 2 3

1 2

2
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Simplicity meets elegance 
in the rooms of Kefalonia 
Grand. Η απλότητα 
συναντά την κομψότητα 
στο Κefalonia Grand..

3

3
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PORTO KOUKLA
A peaceful scenery 
elevating the Ionian 
aesthetics and 
colours, in verdant 
gardens by the sea. 
Spacious rooms, 
personalised service, 
tasty food and 
romantic evenings 
with live music 
worthily represent 
the Zakynthian 
hospitality. Enjoy 
your lunch at the à 
la carte taverna, sip 
your coffee or drink 
at the Thalassa Bar 
by the pool, and 
close the day with a 
delicious dinner at 
the restaurant. 
Ένα γαλήνιο σκηνικό 
που αναδεικνύει 
την αισθητική και 
τα χρώματα του 
Ιονίου μέσα σε 
καταπράσινους 
κήπους, δίπλα 

στη θάλασσα. 
Ευρύχωρα δωμάτια, 
προσωποποιημένο 
σέρβις, καλό φαγητό 
και ρομαντικές 
βραδιές με 
ζωντανή μουσική 
αντιπροσωπεύουν 
επάξια τη ζακυνθινή 
φιλοξενία. 
Γευματίστε στην 
à la carte ταβέρνα, 
απολαύστε τον 
καφέ ή το ποτό σας 
στο Thalassa Bar 
δίπλα στην πισίνα 
και ολοκληρώστε 
τη μέρα σας με ένα 
γευστικό δείπνο στο 
εστιατόριο.
Aghios Sostis, 
Zakynthos,  
porto-koukla.com  

DIVANI CORFU 
PALACE
On the green hill 
slopes of Kanoni, 
some 3 km from 
the city center, this 
luxurious 4 star 
hotel combines the 
vibrant rhythms 
of the island with 
the calmness 
of the isolated 
surroundings. 
Modern decoration 
and earthly colour 
shades highlight the 
sense of relaxation 
and high quality 
accommodation, 
while dining 
choices here are 
between Amvrossia 
restaurant, with its 
fine Greek cuisine 
selections, and 
Blue, the restaurant 
by the pool. Στις 
καταπράσινες 
πλαγιές στο Κανόνι, 

μόνο 3 χλμ. από το 
κέντρο της πόλης, 
το πολυτελές 
4άστερο ξενοδοχείο 
συνδυάζει την 
έντονη ζωή του 
νησιού με την 
ομορφιά και την 
απομόνωση της 
γύρω περιοχής. 
Η μοντέρνα 
διακόσμηση και οι 
γήινες χρωματικές 
πινελιές αποπνέουν 
την αίσθηση της 
φιλοξενίας και της 
χαλάρωσης, ενώ 
στον γευστικό τομέα, 
οι επιλογές κινούνται 
ανάμεσα στο 
εστιατόριο Αμβροσία 
με εκλεκτές 
προτάσεις ελληνικής 
κουζίνας και το Blue, 
δίπλα στην πισίνα. 
Kanoni, Corfu, 
divanicorfuhotel.com

PETANI BAY HOTEL
Built above the 
famous beach of 
Petani, in Kefalonia, 
with unobstructed 
view to the Ionian 
sea, the hotel 
captures the essence 
of summer escape 
while defining 
privacy, relaxation, 
and elegance. The 
suites are spacious, 
featuring a simple 
and minimalist 
décor, the abundant 
breakfast focuses 
on homemade 
tastes composed 
of fresh, local 
products, whereas 
the beauty therapies 
and reflexology 
massages guarantee 
total body and 
spirit rejuvenation. 
Χτισμένο πάνω από 
τη διάσημη παραλία 
των Πετανών, στην 

Κεφαλονιά, με 
ανεμπόδιστη θέα στο 
Ιόνιο, το ξενοδοχείο 
αποτυπώνει 
την ουσία των 
καλοκαιρινών 
αποδράσεων, 
δίνοντας τον ορισμό 
της ιδιωτικότητας, 
της χαλάρωσης και 
της κομψότητας. 
Οι σουίτες είναι 
ευρύχωρες, με λιτή 
και ξεκούραστη 
διακόσμηση, το 
πλούσιο πρωινό 
εστιάζει σε σπιτικές 
γεύσεις με φρέσκα, 
τοπικά προϊόντα, 
ενώ οι περιποιήσεις 
ομορφιάς και μασάζ 
ρεφλεξολογίας 
εγγυώνται 
αναζωογόνηση 
σώματος και 
πνεύματος. 
Agia Thekli, 
Paliki, Kefalonia, 
petanibayhotel.gr

1 2 3
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IKOS DASSIA
Following the Infinite Lifestyle philosophy, the resort offers accommodation in 411 luxurious 
rooms, suites and villas with private gardens and exclusive swimming pools, a private beach, 
outdoor and indoor pools, 7 restaurants, bars, a spa center and lots of recreation suggestions, 
from live music to exclusive parties. Στη φιλοσοφία του Infinite Lifestyle, προσφέρει διαμονή σε 
411 πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες, με ιδιωτικούς κήπους και πισίνες, ιδιωτική παραλία, 
εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες, 7 εστιατόρια, μπαρ, spa και προτάσεις ψυχαγωγίας από 
ζωντανή μουσική έως exclusive πάρτι. Dassia, Corfu, ikosresorts.com

VIEW WITH 
A SUITE
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MARBELLA NIDO 
SUITE HOTEL & 
VILLAS 
The second hotel 
of the Marbella 
Group welcomes 
this summer in a 
beautiful complex 
featuring a private 
beach, suites with 
private pools, two 
restaurants with 
Mediterranean 
cuisine, wellness 
center and generous 
portions of endless 
blue. Το δεύτερο 

ξενοδοχείο του 
ομίλου Marbella 
υποδέχεται το φετινό 
καλοκαίρι σε ένα 
όμορφο συγκρότημα 
με ιδιωτική παραλία, 
σουίτες και βίλες με 
ιδιωτικές πισίνες, 
δύο εστιατόρια με 
μεσογειακή κουζίνα, 
fitness room, spa, 
water sports και 
γενναίες δόσεις 
απέραντου γαλάζιου. 
Aghios Ioannis 
Peristeron, Corfu, 
marbellanido.gr

CFU
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LESANTE BLU
Offering a mag-
nificent panoram-
ic view to the Ion-
ian Sea, the hotel 
is a proud member 
of The Leading Ho-
tels of the World, the 
sole member of the 
chain in the Ionian 
Islands, providing a 
unique accommoda-
tion experience. Its 
“all about you” phi-
losophy is reflect-
ed through private 
swimming pools, 
state-of-the-art 
suites, restaurants 
with Mediterranean 
dishes served right 
above the sea shore, 
an isolated beach, a 
private heliport and 
its very discrete staff 
members.
Mε απαράμιλλη 
θέα στο Ιόνιο, το 
ξενοδοχείο είναι 

μέλος των The Lead-
ing Hotels of the 
World, το μόνο 
στα Επτάνησα, 
προσφέροντας μια 
μοναδική εμπειρία 
φιλοξενίας. Η 
φιλοσοφία του «τα 
πάντα για εσάς» 
περνά μέσα από 
ιδιωτικές πισίνες, 
state-of-the-art 
σουίτες, εστιατόρια 
με μεσογειακές 
γεύσεις δίπλα 
στη θάλασσα, 
απομονωμένη 
παραλία, ιδιωτικό 
ελικοδρόμιο 
και διακριτικό 
προσωπικό. 
Tragaki, Zakynthos, 
lesanteblu.gr

CORFU HOLIDAY 
PALACE
This is one of 
the island’s most 
historic hotels, 
in a privileged 
location at the area 
of Kanoni, with 
view to the isle of 
Pontikonisi. Built in 
a green peninsula 
of 45,000 sq.m., 
with 256 rooms 
and bungalows, 
restaurants, bars, 
a fully equipped 
wellness center, 
a private beach 
and its own tennis 
courts, this hotel 
gives a multi-
faceted view to 
the idea of luxury 
accommodation. 
The Corfu Golf Court 
at the area of Ropa 
provides immediate 
booking and extra 
features to the 

hotel’s guests. 
Ιστορικό ξενοδοχείο 
σε προνομιακή θέση 
στο Κανόνι, με θέα 
στο Ποντικονήσι. 
Σε μια καταπράσινη 
χερσόνησο 45.000 
τ.μ., με 256 δωμάτια 
και bungalows, 
εστιατόρια, μπαρ, 
πλήρως εξοπλισμένο 
κέντρο ευεξίας, 
ιδιωτική παραλία 
και γήπεδα τένις, 
το ξενοδοχείο 
δίνει πολύπλευρη 
διάσταση στην 
έννοια της 
πολυτελούς 
διαμονής, ενώ 
το Γήπεδο Γκολφ 
Κέρκυρας του 
ομίλου, στη Ρόπα, 
εξασφαλίζει στους 
φιλοξενούμενους 
άμεσες κρατήσεις 
και προνόμια. 
Kanoni, Corfu, 
corfuholidaypalace.gr

OLEA ALL SUITE 
HOTEL
The latest 5-star 
accommodation 
arrival reveals a 
luxurious refuge, 
surrounded by olive 
groves and beautiful 
gardens. The 
resort follows the 
principles of cubist 
architecture, with 93 
one-of-a-kind suites, 
some with their own 
private swimming 
pool, 3 restaurants, 
and 3 bars, a 
wellness center and 
an impressive large 
swimming pool 
that reminds of an 
isolated island. 
Η νέα πεντάστερη 
άφιξη αποκαλύπτει 
ένα πολυτελές 
καταφύγιο, 
περιτριγυρισμένο 
από ελαιώνες και 
κατάφυτους κήπους. 

Tο resort ακολουθεί 
την κυβιστική 
αρχιτεκτονική, με 
93 one-of-a-kind 
σουίτες, κάποιες με 
ιδιωτικές πισίνες, 
3 εστιατόρια και 3 
μπαρ, κέντρο ευεξίας 
και χαλάρωσης και 
μια εντυπωσιακή, 
μεγάλη πισίνα που 
θυμίζει λίμνη. 
Tsilivi, Zakynthos, 
oleaallsuitehotel.
com
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NOBELOS SEASIDE 
LODGE
The very essence of 
hospitality is per-
fectly summarized 
in a stonebuilt es-
tate that follows 
the architectural 
style of old Zakyn-
thos’ mansions. Its 
four suites are dec-
orated with hand-
made Venetian fur-
niture, embroidered 
sheets, engravings 
of old Zakynthos 
and ceramic pottery, 
all handpicked by 
the owners. Add the 
crystal clear isolat-
ed beach and the fa-
mous bio restaurant 
(the only one in the 
island) to this bou-
tique hotel and you 
have a unique ac-
commodation expe-
rience! Όλη η ουσία 
της φιλοξενίας 

συνοψίζεται σε ένα 
πετρόχτιστο οίκημα 
που ακολουθεί το 
αρχιτεκτονικό ύφος 
των επαύλεων της 
παλιάς Ζακύνθου. Οι 
τέσσερις σουίτες του 
είναι διακοσμημένες 
με χειροποίητα 
βενετσιάνικα 
έπιπλα, κεντήματα, 
γκραβούρες της 
Ζακύνθου και 
κεραμικά σερβίτσια, 
όλα διαλεγμένα 
από τους ιδιοκτήτες. 
Στα συν του bou-
tique ξενοδοχείου 
η πεντακάθαρη 
και απομονωμένη 
παραλία, αλλά 
και το φημισμένο, 
βιολογικό εστιατόριό 
του, μοναδικό στο 
νησί. 
St. Nikolas, 
Volimes, Zakynthos, 
nobelos.gr

GEORGE 
MOLFETAS 
MUSEUM HOTEL
A sheer antidote to 
mass tourism, this 
small hotel reflects 
the vision of its 
creator, Katerina 
Dima, who wanted to 
turn this preserved 
traditional Kefalonian 
house (dated 1895) 
into a secret place 
of serenity. Situated 
in the village of 
Faraklata, this 
hotel creates an 
atmospheric flair 
with six rooms that 
are decorated with 
authentic handmade 
antiques, old books, 
laces, Persian 
carpets, paintings 
and Murano 
chandeliers from 
Smyrna and Venice.
Ως αντίδοτο στον 
μαζικό τουρισμό, το 

μικρό ξενοδοχείο 
αντιπροσωπεύει 
το όνειρο της 
δημιουργού του 
Κατερίνας Δήμα, 
να μετατρέψει ένα 
διατηρητέο
κεφαλονίτικο 
σπίτι του 1895 
σε ένα μυστικό 
μέρος ανάτασης 
του πνεύματος.
Tο ατμοσφαιρικό 
σκηνικό του 
περιλαμβάνει 
έξι δωμάτια, 
διακοσμημένα 
με αυθεντικές, 
χειροποίητες αντίκες, 
παλιά βιβλία, 
δαντέλες, περσικά 
χαλιά, πίνακες 
ζωγραφικής και 
πολυελαίους Murano 
από τη Σμύρνη και τη 
Βενετία.
Faraklata, 
Kefalonia, kefalonia 
museumhotel.com

SIORRA VITTORIA
Take a journey 
through time in 
a 19th century 
aristocratic 
mansion, in the very 
heart of the Οld 
Τown. Decoration is 
inspired by Venetian 
architecture and 
the island’s cultural 
heritage, while the 
different design on 
each room enhances 
the hotel’s special 
features. Sunny 
days at the Siorra 
Vittoria start with 
breakfast and coffee 
in its beautiful 
green garden, under 
the 18th century 
magnolia tree.
Ταξίδι στο χρόνο σε 
ένα αριστοκρατικό 
αρχοντικό του 19ου 
αιώνα, στην καρδιά 
της Παλιάς Πόλης. 
Η διακόσμηση 

αντλεί στοιχεία 
από την ενετική 
αρχιτεκτονική και 
την πολιτιστική 
κληρονομιά του 
νησιού, ενώ ο 
διαφορετικός 
σχεδιασμός κάθε 
δωματίου ενισχύει 
ακόμα περισσότερο 
την ξεχωριστή 
προσωπικότητά 
του. Οι ηλιόλουστες 
ημέρες στο Siorra 
Vittoria ξεκινούν 
με πρωινό και 
καφέ στον όμορφο, 
καταπράσινο κήπο 
του, κάτω από την 
αιωνόβια μανόλια 
του 18ου αιώνα.
Corfu Τown, 
sioravittoria.com
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MARBELLA NIDO SUITE HOTEL & VILLAS 
WELLNESS CENTER 

The story of the most unforgettable summer 
holidays at Corfu’s brand new hotel is written 

in its luxurious, private-pool villas, the 
crystalline waters of the beach, your private 
balcony with a view to the sea and the open 

horizon, but also in the serene ambiance 
of the resort’s wellness center. Experienced 

personnel, 360° body and face therapies, well-
equipped gym, sauna and turkish bath are 
exactly what you need to relax, rejuvenate  
and detox yourselves. Η ιστορία των πιο 

αξέχαστων καλοκαιρινών διακοπών γράφεται 
στις πολυτελείς βίλες του με τις ιδιωτικές 

πισίνες, στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας, 
στο μπαλκόνι σας με θέα στη θάλασσα και 

τον ανοιχτό ορίζοντα, αλλά και στο γαλήνιο 
χώρο του κέντρου ευεξίας του resort. Έμπειροι 

θεραπευτές, ολοκληρωμένες θεραπείες 
σώματος και προσώπου, εξοπλισμένο 

γυμναστήριο, σάουνα και χαμάμ είναι ακριβώς 
ό,τι χρειάζεστε για χαλάρωση, αναζωογόνηση 
και αποτοξίνωση. Aghios Ioannis Peristeron, 

Corfu, marbellanido.gr

3  OF 
A KIND

PORTO ZANTE 
VILLAS & SPA 
This hotel is the 
very definition of 
ultimate privacy. 
All villas have 
their own private 
swimming pool and 
they are decorated 
and furnished with 
selected Armani 
Casa & Gervasoni 
objects, as well 
as works of art by 
famous Greeks 
artists. Relaxing 
experience is found 
in its spa, with more 
than 20 treatments 
that are inspired 
by Greek Nature 
and the power 
of aromatherapy. 
Δίνει τον ορισμό 
της απόλυτης 
ιδιωτικότητας. Όλες 
οι βίλες έχουν 
ιδιωτική πισίνα και 
είναι διακοσμημένες 

με επιλεγμένα είδη 
Armani Casa & 
Gervasoni και έργα 
γνωστών Ελλήνων 
καλλιτεχνών. Η 
απόλυτη εμπειρία 
αναζωογόνησης και 
χαλάρωσης βρίσκει 
έκφραση στο spa 
με περισσότερες 
από 20 θεραπείες, 
εμπνευσμένες από 
την ελληνική φύση 
και τη δύναμη της 
αρωματοθεραπείας. 
Tragaki, Zakynthos, 
portozante.com
 

EMELISSE HOTEL, 
ELEMIS SPA
Built on the 
slopes of Emblissi 
Bay, close to the 
picturesque harbor 
of Fiskardo, this 
hotel combines the 
serenity of nature 
with a high-end 
environment and 
architecture that 
is in perfect unison 
with the surrounding 
area. Minimal design, 
natural elements 
such as wood and 
stone, bespoke 
wooden furniture 
and earthly colour 
shades reflect 
peaceful vibes in the 
rooms, duplexes and 
suites of this hotel, 
making guests feel 
like home, while 
the Elemis Spa is 
simply a wellness 
and relaxation 

paradise. Χτισμένο 
στην πλαγιά του 
όρμου Έμπλυσης, 
κοντά στο Φισκάρδο, 
το ξενοδοχείο 
συνδυάζει τη γαλήνη 
της φύσης με ένα 
περιβάλλον υψηλής 
αισθητικής. Μίνιμαλ 
σχεδιασμός, φυσικά 
στοιχεία, bespoke 
ξύλινα έπιπλα και 
γήινες αποχρώσεις 
αποπνέουν vibes 
ηρεμίας στα 
διαμερίσματα, 
τις μεζονέτες 
και τις σουίτες 
του ξενοδοχείου 
θυμίζοντας σπίτι, 
ενώ το Elemis Spa 
είναι ένας μικρός 
παράδεισος ευεξίας 
και χαλάρωσης. 
Emblissi Bay, 
Fiskardo, Kefalonia, 
emelissehotel.com 
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Village stories
Pieces of tradition and beauty 
make up the heavenly puzzle 
of Zakynthos. Kομμάτια 
παράδοσης και ομορφιάς που 
συμπληρώνουν το παζλ της 
Ζακύνθου.

Explore
T H E  M O S T  E XC I T I N G  T R AV E L  E X P E R I E N C E  B E G I N S  H E R E
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Bohali 
The highest point in the town of 
Zakynthos boasts an impressive 
360° view of the Ionian Sea, scenic 
cobbled streets and traditional ar-
chitecture. Here you will find the 
famous hill of Strani, where the 
national poet of Greece, Dionys-
ios Solomos, wrote the Hymn to 
Liberty. Cross the cobbled street 
starting at the square and head to 
the Venetian Castle.
Στο πιο ψηλό σημείο της πόλης 
της Ζακύνθου, με εντυπωσιακή θέα 
360° στο Ιόνιο, όμορφα λιθόκτιστα 
δρομάκια και παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική. Εδώ βρίσκεται 
ο περίφημος λόφος του Στράνη, 
όπου ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε 
τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν. 
Διασχίστε τον λιθόστρωτο δρόμο 
από την πλατεία για το Ενετικό 
Κάστρο.    

Exo Hora
Having survived the earthquake 
of 1953, Exo Hora has managed 
to preserve the original Zakyn-
thian architecture. Picturesque 
streets, traditional houses and the 
famous trunk of the olive tree at 
the central square that has come 
to look like a sculpture over the 
years. Take the dirt road to the 
Italian Observatory and soak up 
the impressive views.
Διασώθηκε από το σεισμό του 1953 
διατηρώντας την αυθεντικότητα 
της ζακυνθινής αρχιτεκτονικής. 
Γραφικοί δρόμοι, παραδοσιακά 
σπίτια και ο κορμός της ελιάς 
στην κεντρική πλατεία, που με 
τα χρόνια μοιάζει σμιλεμένος σαν 
γλυπτό. Πάρτε το χωματόδρομο 
προς το Ιταλικό Παρατηρητήριο 
για εντυπωσιακή θέα.  

Argassi
Just 4 km off the town of Zakyn-
thos, the popular seaside village 
stretches from the foot of Sko-
pos Hill and ends at a charming 
sandy beach with the old Vene-

tian bridge soaking its feet in the 
sea and reminding visitors of by-
gone times. The area is also fa-
mous for its lively nightlife and 
natural beauty.
Μόνο 4 χλμ. από την πόλη 
της Ζακύνθου, το δημοφιλές 
παραθαλάσσιο χωριό εκτείνεται 
από τους πρόποδες του λόφου 
Σκοπού και καταλήγει σε μια 
ελκυστική αμμώδη παραλία, με 
το παλιό ενετικό γεφύρι μέσα 
στη θάλασσα να θυμίζει άλλη 
εποχή. Φημίζεται για την έντονη 
νυχτερινή ζωή και τη φυσική 
ομορφιά.

Anafonitria
In this small village with narrow 
alleys and stone-built houses, the 
quiet is interrupted only by the 
sounds of animals in the court-
yards. Visit the monastery of Pa-
nagia Anafonitria and follow the 
path on the platform to see the 
Shipwreck from up above.
Χωριουδάκι με σοκάκια, 
πετρόχτιστα σπίτια και ησυχία 
που διακόπτεται μόνο από τους 
ήχους των ζώων στις αυλές. 
Επισκεφθείτε τη μονή της 
Παναγίας της Αναφωνήτριας 
και ακολουθήστε οπωσδήποτε 
την πλατφόρμα για να δείτε το 
Ναυάγιο από ψηλά.

Kambi
Surrounded by olive groves and 
vineyards, and featuring signif-
icant findings from the tombs 
dating back to the Mycenaean 
era, plus the famous great cross, 
Kambi stands literally at the edge 
of the cliff, overlooking the bay 
of Schiza and offering one of the 
most beautiful sunsets.
Περιτριγυρισμένο από ελαιώνες 
και αμπελώνες, με σημαντικά 
ευρήματα από τάφους των 
Μυκηναϊκών χρόνων, βρίσκεται 
κυριολεκτικά στην άκρη του 
γκρεμού βλέποντας τον όρμο της 
Σχίζας με τον τεράστιο σταυρό και 

χαρίζοντας ένα από τα ωραιότερα 
ηλιοβασιλέματα. 

Keri
At the central square you will en-
joy the view of the Ionian Sea and 
at the lighthouse you will see the 
most beautiful colours on the sky. 
At Keri Lake, there is a small peb-
bly beach with pine trees and lo-
cal taverns, while excursions are 
organized to Marathonisi Island 
which stands right across.
Από την κεντρική του πλατεία 
θα απολαύσετε τη θέα στα νερά 
του Ιονίου και από το φάρο θα 
δείτε τα ωραιότερα χρώματα 
του ουρανού. Στη Λίμνη Κερίου 
υπάρχει μια μικρή βοτσαλωτή 
παραλία με πεύκα και τοπικά 
ταβερνάκια, ενώ οργανώνονται 
εκδρομές για το Μαραθονήσι, 
απέναντι. 

Kiliomenos
You can’t miss the stone hous-
es in the village whose locals are 
trained from a young age in the 
art of stone masonry; no won-
der it is also known as “the stone 
masons’ village.” The impressive 
22 m. high bell tower with the 
peculiar symbols is part of the 
church of Aghios Nikolaos, one 
of the few Greek churches built 
in Gothic style.
Πέτρινα σπίτια στο χωριό των 
μαστόρων της πέτρας, όπως το 
λένε, αφού οι ντόπιοι μάθαιναν από 
μικροί πώς να την επεξεργάζονται. 
Το εντυπωσιακό καμπαναριό, 
ύψους 22 μέτρων, με τα ιδιαίτερα 
σύμβολα ανήκει στον Άγιο Νικόλαο, 
μία από τις λίγες ελληνικές 
εκκλησίες που έχουν χτιστεί με 
γοτθικό ρυθμό.  

Maherado
This is one of the most picturesque 
villages on the island. On the first 
Sunday of July the great feast of 
Aghia Mavra is held here and the 
restored 14th-century church of 

Beautiful 
villages that 
keep the 
traditions 
alive.  
Γραφικά 
χωριά που 
κρατούν 
ζωντανές τις 
παραδόσεις. 

ZTH



68   GREC14N   S/W 2018-19

Explore | Authentic Zakynthos



69

the same name impresses with the 
Venetian bell tower and its relief 
embellishments. Ένα από τα πιο 
γραφικά χωριά του νησιού με 
το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας 
Μαύρας, την πρώτη Κυριακή του 
Ιουλίου, και την αναστηλωμένη 
ομώνυμη εκκλησία του 14ου 
αιώνα, που εντυπωσιάζει με 
το ενετικό καμπαναριό και τα 
ανάγλυφα διακοσμητικά της.  

Maries
Quiet and traditional, this vil-
lage has retained the customs of 
the region and is famous for the 
church of Mary Magdalene, who 
is said to have talked there about 
Christ for the first time. If you’re 
into shopping, this is the place to 
shop for olive oil, wine and hand-
made linen from the local shops.
Ήσυχο και παραδοσιακό, έχει 
διατηρήσει τα έθιμα της περιοχής 
και είναι γνωστό για την εκκλησία 

του προς τιμήν της Μαρίας 
Μαγδαληνής, που λέγεται πως 
εκεί μίλησε πρώτη φορά για τον 
Χριστό. Αξίζει να προμηθευτείτε 
λάδι, κρασί και χειροποίητα λευκά 
είδη από τα τοπικά μαγαζιά.   

Volimes
It is considered the capital of the 
mountain villages of Zakynthos. The 
traditional houses, little old churches 
and picturesque streets in Ano Vo-
limes are paired with steep cliffs in 
Kato Volimes and crystal clear wa-
ters on the beaches of Xigia, Aghios 
Nikolaos and Makris Gialos. Boats 
depart from Aghios Nikolaos and 
Makris Gialos to the Shipwreck 
and the Blue Caves. Θεωρείται η 
πρωτεύουσα των ορεινών χωριών 
της Ζακύνθου. Παραδοσιακά σπίτια, 
παλιά εκκλησάκια και γραφικά 
δρομάκια στις Άνω Βολίμες και 
απόκρημνες ακτές στις Κάτω 
Βολίμες, με τα πεντακάθαρα 

νερά στις παραλίες Ξύγκια, Άγιος 
Νικόλαος και Μακρύς Γιαλός. 
Από τις δύο τελευταίες ξεκινούν 
καραβάκια για το Ναυάγιο και τις 
Γαλάζιες Σπηλιές. 

Katastari
The biggest village of Zakynthos is lo-
cated amidst olive groves and vineyards. 
An unfrequented road interrupts its 
display, which then follows an amphi-
theatric ascent, offering unique views 
to the Alykes gulf. Unspoiled natural 
beauty, picturesque houses and hospita-
ble people call you to pay them a peace-
ful visit. Το μεγαλύτερο ζακυνθινό 
χωριό, ανάμεσα σε ελαιώνες και 
αμπέλια, διακόπτεται από έναν 
ερημικό δρόμο και συνεχίζεται 
χτισμένο αμφιθεατρικά, χαρίζοντας 
θέα προς τον Κόλπο των Αλυκών. 
Αναλλοίωτη φυσική ομορφιά, 
γραφικά σπίτια και φιλόξενοι 
άνθρωποι προσκαλούν σε μια 
ήσυχη εξόρμηση.

Far from 
the tourist 
highlights, 
the villages 
of the island 
reveal its 
genuine face.
Πέρα από τα 
τουριστικά 
highlights, 
τα χωριά 
του νησιού 
αποκαλύπτουν 
το αυθεντικό 
του πρόσωπο.

Argassi

Anafonitria

ZTH
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Amvrakikos 
Wetlands
Herons’ 
majestic flight 
calls nature 
to awaken. Το 
μεγαλειώδες 
πέταγμα των 
ερωδιών 
καλεί τη φύση 
σε αφύπνιση.
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39°04'13.6"N 20°50'18.9"E

Explore 
in a Different Way

VIDEOS
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The Amvrakikos Wetlands 
National Park, a complex mosaic 
made of lagoons, mudlands, 
marshes, reed beds, forests 
and dunes –unique in Greece– 
hosts rare species of fauna that 
have seemingly found here 
the perfect habitat. Generous, 
diverse and multifaceted, the 
nature of Amvrakikos reserves 
various naturalist activities, 
whereas the fishing tradition in 
the area –dating back to ancient 
times– lays the table with 
superb local products. Το Εθνικό 
Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, 
ένα πολύπλοκο μωσαϊκό από 
λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, 
βάλτους, καλαμιώνες, δάση και 
αμμοθίνες, φιλοξενεί σπάνια 
είδη πανίδας, που φαίνεται 
να έχουν βρει εδώ το ιδανικό 
habitat. Γενναιόδωρη, ετερόκλητη 
και πολύπλευρη, η φύση του 
Αμβρακικού δίνει το σύνθημα για 
φυσιολατρικές δραστηριότητες, 
ενώ η αλιευτική παράδοση του 
τόπου, με τις ρίζες της στην 
αρχαιότητα, βάζει στο τραπέζι 
εκλεκτά τοπικά προϊόντα. 

WATCH THE VIDEO 

PVK
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Cosmopolitan and popular, awarded and 
photographed many times, secluded 
and heavenly, the beaches of Kefalonia 
have standard value in the stock market 
of perfect dives. Κοσμικές και δημοφιλείς, 
βραβευμένες και πολυφωτογραφημένες, 
ερημικές και παραδεισένιες, οι παραλίες της 
Κεφαλονιάς αποτελούν σταθερή αξία στο 
χρηματιστήριο της τέλειας βουτιάς.

1 Myrtos 7 7 10 6 10 40

 The island’s trademark. Deep turquoise waters and unique sunsets.

2 Makris Gialos 9 3 10 10 8 40

Popular with ‘‘beautiful people.’’ The ultimate place to see and be seen.

3 Petani 9 6 7 7 10 39

A miniature version of Myrtos offering breathtaking sunset.

4 Skala 10 4 9 9 6 38

Everybody fits here: locals, families & residents from nearby 5* resorts.

5 Lourdas 9 5 8 8 6 36

Family-friendly, with lots of amenities and shallow, warm waters.

6 Avithos 8 4 8 8 7 35

Sandy beach, shallow waters and one of the best taverns on the island.

7 Xi 8 5 7 7 8 35

The perfect spot to enjoy a natural and free spa session. 
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Explore | Best swims Kefalonia
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AssosMakris & Platis Gialos

Petani

Explore | Best swims Kefalonia
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Avithos
Fully organised, with golden sand and 
shallow waters, it is a sure choice for 
families with children. Με χρυσή άμμο, 
ρηχά νερά και άρτια οργάνωση, την 
προτιμούν οικογένειες με παιδιά. 
HIGHLIGHT: Swim to the Dias (Zeus) 
islet, right across the coast, or relax 
at the beach bar taking in the view of 
the Ionian Sea. Κολυμπήστε μέχρι το 
νησάκι του Δία που βρίσκεται απέναντι 
ή χαλαρώστε στο beach bar με θέα στο 
Ιόνιο.

Assos
At only 10 km from Fiskardo, this 
nicely pebbled beach has a dreamy 
seabed covered with golden sand. Σε 
απόσταση 10 χλμ. από το Φισκάρδο, 
είναι καλυμμένη με βότσαλα, ενώ ο 
ονειρικός βυθός της είναι στρωμένος 
με ξανθιά άμμο. HIGHLIGHT: Rent a 
boat to discover the secluded beaches 
in the surrounding area. Νοικιάστε μια 
βάρκα κι ανακαλύψτε τις ερημικές 
παραλίες που κρύβονται ολόγυρά της. 

Makris Gialos
The most frequented beach of the island; 
the locals from Argostoli love diving 
here, enjoying the waves and sunbathing. 
Η πλέον πολυσύχναστη παραλία 
της Κεφαλονιάς είναι αγαπημένος 
προορισμός των Αργοστολιωτών για 
βουτιές, παιχνίδι με τα κύματα και 
ηλιοθεραπεία. HIGHLIGHT: Combine 
swimming with wild fun at the famous 
beach bars. Συνδυάστε το μπάνιο με 
ξεφάντωμα στα ονομαστά beach bars. 

Platis Gialos 
The natural extension of Makris Gialos, 
with only a cluster of rocks separating 
the two beaches. Its sand is fine and 
golden, the waters cool, shallow and 
transparent. Είναι η φυσική προέκταση 
του Μακρύ Γιαλού, με τον οποίο τους 
χωρίζει μια συστάδα βράχων. Είναι 
αμμώδης, με ψιλή, χρυσαφένια άμμο 
και δροσερά, πεντακάθαρα, ρηχά νερά. 
HIGHLIGHT: It is preferred mostly by 
families, so the vibes are lower here. 
Προτιμάται από οικογένειες, που 
κάνουν το κλίμα πιο ήσυχο.

Ai Helis
If you like sea sports, you have a duty 
to pay a visit to Ai Helis. Organised, 
with shallow waters, appropriate for 
young children too. Αν λατρεύετε 
τα θαλάσσια σπορ, δεν νοείται να 
μην περάσετε και από τον Άι Χέλη. 
Οργανωμένη με ρηχά, ήρεμα νερά, 
είναι κατάλληλη και για μικρά παιδιά. 
HIGHLIGHT: Beach parties are almost 
a rule here. Συχνά διοργανώνονται 
beach parties.

Emplisi
The most popular beach of Erisos, with 
white pebbles and trees at the green-
blue waters edge. Η πιο δημοφιλής 
παραλία της Ερίσου, με κάτασπρα 
βότσαλα, γαλαζοπράσινα νερά και 
δέντρα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. 
HIGHLIGHT: Taste the traditional local 
cuisine at the taverns nearby. Δοκιμάστε 
παραδοσιακή κεφαλονίτικη κουζίνα 
στις ταβέρνες της περιοχής.

31% 
SAID LACK OF 
UMBRELLAS IS  
A PROBLEM  
ABOUT  
THE BEACH

SAID THE WATER, 
FOLLOWED BY 

THE VIEWS
 (7%)

93%
WHAT DO YOU LIKE 
THE MOST ABOUT 

THE ISLAND’S 
BEACHES? 

1

MYRTOS
The trade mark beach of the island; 
many visit it only to see it up close. 
Σήμα κατατεθέν του νησιού, κάποιοι 

έρχονται μόνο και μόνο για να τη 
δουν. HIGHLIGHT: The morning calm 
will surprise you. Η πρωινή ηρεμία του 

τοπίου θα σας καταπλήξει. 

2

ANTISAMOS
Its trees are almost reaching the sea; 
no wonder it became a setting for the 
film “Captain Corelli’s Mandolin”. Με τα 
δέντρα να αγγίζουν τη θάλασσα, εδώ 

γυρίστηκε «Το Μαντολίνο του Λοχαγού 
Κορέλλι». HIGHLIGHT: Enjoy your 
cocktail taking in the view of Ithaca. 

Απολαύστε κοκτέιλ με θέα στην Ιθάκη. 

3

PETANI
Blue-green waters, small pebbles, 

verdant surrounding: it is fairly 
comparable to Myrtos. Με 

γαλαζοπράσινα νερά και καταπράσινη 
φύση, πολλοί τη συγκρίνουν με τον 

Μύρτο. HIGHLIGHT: Don’t miss 
the wonderful sunset. Απολαύστε το 

συναρπαστικό ηλιοβασίλεμα.

4

XI
Red and exotic, ideal for a free spa 
treatment due to its natural clay, a 
deep cleanser that also tightens the 

skin. Κόκκινη και εξωτική, είναι ιδανική 
για δωρεάν θεραπεία spa λόγω του 

άργιλου. HIGHLIGHT: If you like action, 
you can enjoy water sports. Θαλάσσια 

αθλήματα για τους δραστήριους.

5

SKALA
It is one of the largest beaches of the 

island, that’s why you’ll never feel people 
crowding you. Από τις μεγαλύτερες 
παραλίες του νησιού, δεν δίνει ποτέ 

την αίσθηση του συνωστισμού. 
HIGHLIGHT: Savour fresh fish at the 

traditional taverns. Απολαύστε φρέσκο 
ψάρι στις παραδοσιακές ταβέρνες.

5 of a kind
Pick the best among 

the best.



78   GREC14N   S/W 2018-19

KAKO LAGADI
You’ll feel rewarded facing the 
great scenery, after you reach 
the place on foot by a rocky 

trail. Αν και η πρόσβαση γίνεται 
από ένα μονοπάτι ανάμεσα 

στα βράχια, το σκηνικό 
θα σας αποζημιώσει. 

WHITE ROCKS
Its white sand and the 
surrounding huge white 

limestone rocks bring in mind 
a tropical island; accessible only 

by boat. Προσβάσιμη μόνο 
διά θαλάσσης, με λευκή 
άμμο κάτω από θεόρατα, 

ασβεστολιθικά, λευκά βράχια, 
θυμίζει τροπικό νησί.

PLATIA AMMOS
One of the few beaches of 

the island that is not always 
crowded. Your vehicle will take 

you almost there; almost, 
because there are 400 steps to 
go down if you want to reach it. 
Mια από τις λίγες παραλίες της 
Κεφαλονιάς όπου μπορεί να μη 
συναντήσετε πολύ κόσμο. Αν 
και ο δρόμος φτάνει κοντά 

στην παραλία, σας χωρίζουν 
ακόμα 400 σκαλοπάτια.

AGHIA IEROUSALIM
Magical and not so organised 

–there is only a tavern–, its lush 
seabed is ideal for adventurous 

dives. Αν και υπολείπεται 
σε οργάνωση –υπάρχει 
μόνο μια ταβέρνα– είναι 

μαγευτική, ενώ ο πλούσιος 
βυθός της προσφέρεται για 
περιπετειώδεις καταδύσεις.

Make it wild! 
Beaches that dare you 

to become adventurous. 
Παραλίες, ιδανικές  

για περιπέτεια!

Explore | Best swims Kefalonia
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VATSA
This red-brown sandy beach is 
located at a peaceful, secluded 

inlet. Μέσα σε έναν γαλήνιο 
και απομονωμένο κόλπο με 
καστανοκόκκινη αμμουδιά. 

AGHIA SOPHIA
Plunge into the turquoise expanse 

and lay back under the trees; 
their natural shadow follows you 

at waters edge. Βουτήξτε στα 
γαλαζοπράσινα νερά και χαλαρώστε 
κάτω από τα δέντρα που αγγίζουν 

τη θάλασσα.

DAFNOUDI
Accessible by a 600-meter 

verdant path. You may see seals 
resting at the natural cave at 
the edge. Προσβάσιμη από ένα 

μονοπάτι 600 μ. μέσα στη φύση. 
Mπορεί να συναντήσετε φώκιες 

να ξεκουράζονται στη σπηλιά που 
σχηματίζεται στην άκρη.

PORTO ATHERAS
In the middle of a small and narrow 

inlet, sheltered by the winds, 
with calm waters. Στο κέντρο ενός 
μικρού, στενού κόλπου, που την 

προφυλάσσει και διατηρεί τα νερά 
ήρεμα και απάνεμα.  

KOUTSOUPIA
Accessible by sea or by a rather 
long path, it has both white sand 

and fine pebbles by the blue-green 
deep waters. Προσβάσιμη από τη 
θάλασσα ή από ένα αρκετά μακρύ 
μονοπάτι, με λευκή άμμο και ψιλό 

βοτσαλάκι και γαλαζοπράσινα, 
βαθιά νερά. 

Castaway
Feel like one in these 
unspoiled beaches. 

Παρθένες παραλίες για 
να νιώσετε Ροβινσώνες. 

Foki

Explore | Best swims Kefalonia
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Foki
A breath’s distance from Fiskardo, 
this verdant inlet offers shelter 
from winds and waves; Monachus 
monachus seal is its frequent visitor. 
Κοντά στο Φισκάρδο, ο κατάφυτος 
κολπίσκος προσφέρει προστασία 
από ανέμους και κύματα, ενώ κάνει 
συχνές εμφανίσεις και η Monachus 
monachus. HIGHLIGHT: Take the right 
trail to reach a line of flat rocks, ideal for 
plunges and sunbathing. Το μονοπάτι 
στα δεξιά οδηγεί σε διαδοχικούς 
επίπεδους βράχους, ιδανικούς για 
βουτιές και ηλιοθεραπεία. 

Lepeda
Very popular in the Paliki area, it shares 
the same special orange-red sand with Xi 
and has shallow blue waters. Αμμώδης, 
με τη χαρακτηριστική κόκκινη άμμο 
που συναντάμε και στο Ξι και ρηχά, 
καταγάλανα νερά. HIGHLIGHT: Beach 
volley tournaments are held here, as well 
as huge beach parties with famous local 
DJ’s. Διοργανώνονται τουρνουά beach 
volley, αλλά και μεγάλα beach parties με 
γνωστούς Κεφαλονίτες DJ.

Aghios Thomas
Basically, these are two neighbouring 
sandy beaches: the first and smallest 
one is right under the tavern, at the 
end of the road, and the other one 
lies behind the low barrier of rocks. 
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο 
γειτονικές αμμουδιές: η πρώτη, η 
μικρότερη, βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από την ταβέρνα, εκεί που καταλήγει 

ο δρόμος, ενώ η δεύτερη απλώνεται 
μετά τα βράχια. HIGHLIGHT: Enjoy 
a natural jacuzzi in the big basins full 
with sea water. Απολαύστε φυσικό 
τζακούζι στους μεγάλους λάκκους με το 
θαλασσινό νερό.

Lourdas
Long and fully organised, it is covered 
mostly by fine sand, though, if you prefer 
it, there are also parts with small white 
pebbles. Μεγάλη σε μήκος και πλήρως 
οργανωμένη, με γαλάζια νερά και ψιλή 
άμμο, στο μεγαλύτερο μέρος της, αν και 
υπάρχουν και τμήματα με μικρό, άσπρο 
βότσαλο. HIGHLIGHT: The beach 
parties are common and everybody is 
having great fun all night long. Πολύ 
συχνά διοργανώνονται beach parties και 
όλοι ξεφαντώνουν μέχρι το πρωί. 

32% 
SAID AFTER  

14:00 PM

SAID THE TRIPS 
AROUND  

THE ISLAND

68%

FAVORITE TIME OF THE DAY 
TO GO TO THE BEACH?

WHAT KEEPS YOU FROM GOING 
TO THE BEACH EARLIER?

AND YOUR 
ANSWER 
TO THE 
NEXT 

QUESTION 
WAS...

Xi
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Sports 
WHERE CAN I TRY SOME 
ADVENTUROUS ACTIVITIES?
If you love extreme sports, don’t miss base jumping 
at the Navagio. The vertical limestone cliffs make the 
perfect scenery for those seeking an adrenaline rush. 
Αν είστε λάτρεις των extreme sports, το base jumping 
στο Ναυάγιο είναι εμπειρία. Οι κάθετοι βράχοι από 
ασβεστόλιθο αποτελούν αγαπημένο σκηνικό για εκείνους 
που αναζητούν μια έκρηξη αδρεναλίνης. Navagio beach

Music
WHERE CAN I LISTEN TO   
TRADITIONAL MUSIC?
Music plays a vital role in the life 
of Zakynthians. Their favourite 
genres are kantades and arekeies, 
symbolising love. They are sung at 
tavernas, music halls and festivals. 
Η μουσική είναι τρόπος ζωής των 
Ζακυνθινών. Αγαπημένα τους είδη 
είναι οι καντάδες και οι αρέκειες, 
που συμβολίζουν τον έρωτα. Θα 
τα ακούσετε σε ταβέρνες, κέντρα 
διασκεδάσεως και πανηγύρια. 

Food
WHAT’S THE BEST LOCAL SPECIALTY I SHOULDN’T MISS?
The famous mandolato –a traditional sweet of aristocratic origins– is mainly made with 
caramelised almonds (mandoles), sugar and egg whites. You will find it all around town. Το 
φημισμένο μαντολάτο, ένα παραδοσιακό γλύκισμα με αριστοκρατικές ρίζες, αποτελείται 
κυρίως από καραμελωμένα αμύγδαλα (μάντολες), ζάχαρη και ασπράδια αυγών. Θα το 
βρείτε σε πολλά σημεία της πόλης.

‘‘Excuse me...’’
Do you have travel questions? Luckily, thanks 
to the locals, you don’t even have to open your 
travel guides. Τι να τους κάνετε τους ταξιδιωτικούς 
οδηγούς όταν υπάρχουν οι ντόπιοι; 

ZTH
Ask a local | Zakynthos



85

CHAUFFEURED TRAVEL SERVICES
Here at Aktio - Preveza Travel Services ( Member of 
Lefkas Traveller, group of companies) we believe 
in providing a complete service that begins at the 
arrivals terminal.  Let us pick up your bags for you 
and load them into one of our luxurious chauff eur 
driven Mercedes Benz cars, then take you on a 
journey that leads all the way to your holidays.

AIRPORT VAN & MINI BUS SERVICES
We are where your holiday begins and our 
Mercedes Van and Mini Busses are the relaxing 
environment in which you can truly begin those 
daydreams of the white sandy beaches and 
unique blue waters that await.

Traveller

AKTIO
 PREVEZA

www.prevezaairport.com
24/7 customer service: 00306975851038

Greek National Tourism Register No. 
0831E60000039501 by Lefkas traveller

(Group of Companies)

AIRPORT TAXI SERVICES
Our services extend to cover the entirety of 

west Greece, so whether you need an Airport 
taxi that transfers you from Parga, Lefkas 
Island, Igoumenitsa, Nidri, Lefkas marina, 

Preveza marina, Ioannina, Cleopatra marina, 
Athens Airport or from everywhere else to 

the airport, we can help.

TOUR OPERATOR – HANDLING SERVICES
       Our company mission is to always ensure 

that our clients–companies expectations are 
exceeded by a merry mile. Which is why we 

undertake tasks such as tracking all fl ights online 
and turning up early or later as required.

AIRPORT MEET & GREET SERVICES
Booking our airport transfer services ensures 
that you can look forward to a complete 
service that includes us meeting you by one 
of our employees. Our employee will assist 
and inform you about all the information 
that you might need.

Our company is providing more than 35 years Safe 
and Reliable transfer Services

Most of our work comes from previous customers and through 
referrals from those satisfi ed customers, much of our 

corporate work comes from airline staff  and cabin 
crews, holiday travellers, yacht crews, travel 

agencies and many tour operator that 
travel regular to our area.

AIRPORT 
TRANSFER SERVICES
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THE ULTIMATE GUIDE TO CORFU, 
KEFALONIA, ZAKYNTHOS, AKTION

Bites from those who know. 
Με την μπουκιά στο στόμα.
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The Venetian Well

Toula's

To Tebelhaneio
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CORFU  
Aristos Gourmet Fine Dining
Simple and aristocratic, like Greek 
tycoon Aristotle Onassis –hence the 
name–, the restaurant of the Corfu 
Imperial hotel is famous for the fine 
creations by Michelin star-awarded 
chef Matteo Temperini and its 
carefully selected wine list. Απλό και 
αριστοκρατικό, όπως ο Έλληνας 
μεγιστάνας Αριστοτέλης Ωνάσης 
–εξ ου και το όνομά του–, 
το εστιατόριο του ξενοδοχείου Corfu 
Imperial φημίζεται για τις εκλεκτές 
δημιουργίες του βραβευμένου 
με αστέρι Michelin σεφ Matteo 
Temperini και την επιλεγμένη λίστα 
κρασιών. Kommeno, +30 26610 88400, 
corfuimperial.com

Avli Restaurant
Situated on Garitsa Bay, with a 
beautiful view to the Old Fortress, 
this traditional tavern pays tribute 
to the Mediterranean cuisine. In the 
inner yard, under the cool shades of 
eucalyptuses, you will taste a plethora of 
traditional dishes along with fine quality 
wines. Στον Kόλπο της Γαρίτσας, το 

παραδοσιακό μεζεδοπωλείο τιμά την 
κουζίνα της Μεσογείου. Στην ανοιχτή 
αυλή, θα δοκιμάσετε παραδοσιακούς 
μεζέδες, συνοδεία εκλεκτού κρασιού. 
3-5 Darri Alkiviadou Str., +30 26610 
31291, avlicorfu.com

Etrusco 
Strong tastes and unlimited creativity in 
one of the world’s 100 best restaurants. 
The menu ingeniously combines the 
Ionian and Italian cuisines while its 
magnificent veranda is filled with 
flowers and herbs that decorate 
the dishes of multi-awarded chef 
Ettore Botrini. Δυνατές γεύσεις και 
ανεξάντλητη δημιουργικότητα σε ένα 
από τα 100 καλύτερα εστιατόρια του 
κόσμου. H ατμοσφαιρική βεράντα 
του είναι κατάφυτη με λουλούδια 
και βότανα που στολίζουν τα πιάτα 
του πολυβραβευμένου σεφ Έκτορα 
Μποτρίνι, με ένα μενού που συνδυάζει 
την επτανησιακή και ιταλική κουζίνα 
με ευρηματικό τρόπο. Kato Korakiana, 
Dassia, +30 26610 93342, etrusco.gr 

Klimataria
Using fine ingredients straight from the 
generous land of Corfu and providing a 
menu that is updated according to season, 
this restaurant is an ideal choice for you to 
taste the authentic gastronomic tradition 
of the island. Make sure you taste their 
specialties: fresh fish bianco and spicy 
bourdeto. Με υλικά απευθείας από 
τη γενναιόδωρη φύση της Κέρκυρας 
και μενού που ποικίλλει ανάλογα 
με την εποχή, το εστιατόριο είναι ο 
ιδανικός προορισμός για να γευτείτε 
την αυθεντική γαστρονομική παράδοση 
του νησιού. Αξίζει να δοκιμάσετε το 
φρέσκο ψάρι μπιάνκο και το καυτερό 
μπουρδέτο. Benitses, +30 26610 71201, 
klimataria-restaurant.gr

La Cucina
Α sheer landmark on the Spianada 
square, where dinners are unforgettable. 
Taste one of its numerous pizzas and the 
seafood pasta. Σημείο αναφοράς στην 
Πλατεία Σπιανάδας, για ένα ωραίο 
δείπνο που θα θυμάστε. Δοκιμάστε 
μια από τις νόστιμες πίτσες και τα 
ζυμαρικά με όστρακα. 13 Moustoxidou 
Str., +30 6947 008823

CFU
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Naok Azur
One of the most beautiful all-day venues 
in the city of Corfu, the “balcony to the 
Ionian Sea” offers direct view to the Old 
Fortress and, of course, the sea. Its menu 
is mainly Mediterranean, emphasizing 
on local cuisine, fish and seafood. Από 
τους πιο ωραίους all-day χώρους στην 
πόλη της Κέρκυρας, με θέα στο Παλαιό 
Φρούριο και τη θάλασσα. Το μενού έχει 
μεσογειακή κατεύθυνση, με έμφαση 
στην τοπική κουζίνα, στα ψάρια και τα 
θαλασσινά. 1 Dimokratias Ave.,  
+30 26610 80700, naokazur.com 

Nolita
The Athenian Nolita has a sibling 
in Corfu, which sets its tables on the 
atmospheric square opposite the City 
Hall, with chef Yannis Liokas suggesting 
a modern-day Italian menu with 
evident influences from the island. Το 
κερκυραϊκό αδερφάκι του αθηναϊκού 
Nolita στήνει τα τραπέζια του στην 
ατμοσφαιρική πλατεία, απέναντι από 
το Δημαρχιακό Μέγαρο της Κέρκυρας, 
με τον σεφ Γιάννη Λιόκα να προτείνει 
ένα σύγχρονης αντίληψης ιταλικό 
μενού με κερκυραϊκές επιρροές. 
71 Guilford Str., +30 26610 42810

Pomo d'Oro 
Situated on the picturesque 
Skaramagka square, this restaurant 
is the ultimate experience of the 
Mediterranean cuisine. Chef-owner 
Aristotelis Megoulas’s various 
influences result in a creative blend 
of Greek, French and Italian cuisines. 
Στη γραφική Πλατεία Σκαραμαγκά, 
το εστιατόριο αποτελεί την επιτομή 
της μεσογειακής κουζίνας. Οι 
διαφορετικές επιρροές του ιδιοκτήτη 
και σεφ Αριστοτέλη Μέγκουλα 
καταλήγουν σε μια δημιουργική μείξη 
ελληνικής, γαλλικής και ιταλικής 
κουζίνας. 13 Skaramagka Sq., 
+30 26610 28680

Rex 
A sheer landmark on the island’s 
gastronomic map, with a family 
atmosphere and great service, this 
historic restaurant, behind the famous 
Liston, sets its tables on the picturesque 

paved road in front, offering authentic 
local dishes as well as many inspired 
creations. Σημείο αναφοράς στον 
γαστρονομικό χάρτη του νησιού, με 
οικογενειακή ατμόσφαιρα και καλό 
σέρβις. Tο ιστορικό εστιατόριο πίσω 
από το Λιστόν στρώνει τα τραπέζια 
του στο γραφικό πλακόστρωτο, 
προτείνοντας αυθεντικές κερκυραϊκές 
γεύσεις αλλά και εμπνευσμένες 
δημιουργίες. 66 Kapodistriou Str.,  
+30 26610 39649, rexrestaurant.gr

The Venetian Well 
Fully renovated and run under new 
management, the Venetian Well is 
a dynamic re-entry in the island’s 
gastro scene. Its beautiful tables on 
the picturesque square of Kremasti, 
where the historic well is found, are 
laid with creative Mediterranean 
dishes, made with the finest Greek 
products. Πλήρως ανακαινισμένο και 
υπό νέα διεύθυνση, το Βενετσιάνικο 
Πηγάδι ξαναμπαίνει δυναμικά στη 
γαστρονομική σκηνή της Κέρκυρας. 
Στα στρωμένα τραπέζια του με το 
ιστορικό βενετσιάνικο πηγάδι, θα 
δοκιμάσετε δημιουργική μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στα ελληνικά 
προϊόντα. Kremasti Sq., +30 26615 
50955, venetianwell.gr

The White House
The serene Kalami Bay becomes a 
“frame” to the Durrell family's house. 
Taste high-standard Greek cuisine 
with the signature of chef Charis 
Nikolouzos, who elevates seasonal 
ingredients, local products and 
traditional Corfiot recipes. Ο γαλήνιος 
Κόλπος Καλάμι γίνεται κορνίζα 
στο σπίτι της οικογένειας Durrell. 
Δοκιμάστε υψηλών προδιαγραφών 
ελληνική κουζίνα με την υπογραφή 
του σεφ Χάρη Νικολούζου, ο οποίος 
αναδεικνύει εποχιακές πρώτες ύλες, 
τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές 
κερκυραϊκές συνταγές. Κalami, 
+30 26630 91040, thewhitehouse.gr   

Tripas
The history of Corfu’s most famous 
tavern starts in 1936, in a small grocery 
at the village of Kynopiastes. Nowadays, 
locals, tourists and celebrities meet in 
its inner yard to taste a wide range of 
local dishes that pass from your table 
without ordering, while local dancers 
create a jolly atmosphere. Η ιστορία της 
διασημότερης ταβέρνας της Κέρκυρας 
ξεκινάει το 1936 σε ένα μικρό 
μπακάλικο στο χωριό Κυνοπιάστες. 
Σήμερα, ντόπιοι, τουρίστες και 
celebrities συναντιούνται στην 
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εσωτερική αυλή της και δοκιμάζουν 
μια σειρά τοπικών σπεσιαλιτέ, ενώ 
Κερκυραίοι χορευτές ανεβάζουν το 
κέφι. Kinopiastes village, +30 26610 
56333, corfu-tripas.com

Toula’s 
This restaurant serves the sea on a plate 
–metaphorically and almost literally! 
Right in front of the beach of Agni, 
Toula herself cooks local dishes, the 
same way she does for her own family. 
Tο εστιατόριο προσφέρει τη θάλασσα 
στο πιάτο, μεταφορικά και σχεδόν 
κυριολεκτικά. Μπροστά στην παραλία 
Αγνί, η κυρία Τούλα μαγειρεύει, όπως 
για την οικογένειά της, παραδοσιακά, 
κορφιάτικα πιάτα. Agni, +30 26630 
91350, toulasagni.com

KEFALONIA    
Captain Nikolas
This family tavern still keeps the secret of 
the Kefalonian cuisine. Pure homemade 
food, cooked with self-produced extra 
virgin olive oil, vegetables and herbs 
from their own orchard and lots of 
their own keg wine. Η οικογενειακή 
ταβέρνα διατηρεί ακόμη το μυστικό 

της κεφαλονίτικης κουζίνας. Σπιτικό 
φαγητό με παρθένο ελαιόλαδο  
παραγωγής τους, κηπευτικά από το 
μποστάνι τους και δικό τους κρασί. 
Vatsa, Lixouri, +30 26710 92722

Denis Restaurant & Bar
The restaurant's experienced chef 
specializes in organic cuisine, creating 
modern Mediterranean dishes with 
fresh ingredients and lots of gourmet 
elements. Ο έμπειρος σεφ του 
εστιατορίου ειδικεύεται στην οργανική 
κουζίνα, δημιουργώντας σύγχρονα 
μεσογειακά πιάτα, με φρέσκες πρώτες 
ύλες και στοιχεία γκουρμέ. Trapezaki, 
+30 26710 31454, deniskefalonia.gr

Il Borgo
The impressive view will stimulate 
your appetite and the perfectly cooked 
homemade food will leave you more 
than satisfied. The menu includes 
Greek recipes that emphasise on 
meat, certain brunch options, and a 
mushroom risotto that you simply 
cannot miss! Η εντυπωσιακή θέα 

θα σας ανοίξει την όρεξη και το 
καλομαγειρεμένο και νόστιμο σπιτικό 
φαγητό θα σας την ικανοποιήσει με 
το παραπάνω. Το μενού προτείνει 
ελληνικές συνταγές με έμφαση στο 
κρέας, επιλογές brunch κι ένα ριζότο 
μανιταριών που πρέπει οπωσδήποτε 
να δοκιμάσετε. Castle of St. George, 
Travliata, +30 26710 69800, ilborgo.gr

Palia Plaka
Ιn its verdant yard you will enjoy 
favourite Greek recipes such as 
veal yiouvetsi, soutzoukakia, meat 
pie, chickpeas and gemistà with a 
view to the blue of Argostoli's sea. 
Στην καταπράσινη αυλή του θα 
απολαύσετε ελληνικές συνταγές, 
όπως μοσχαράκι γιουβέτσι, 
σουτζουκάκια, κρεατόπιτα, ρεβίθια 
και γεμιστά, με θέα το γαλάζιο της 
θάλασσας του Αργοστολίου. 2 Metaxa 
Agnis Str., Argostoli, +30 26710 24849, 
paliaplaka.gr

Tassia
It’s the trademark of Kefalonia and 
one of the most famous restaurants 
in Greece, situated on the port of 

The Venetian Well
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Fiskardo. Numerous Greek and foreign 
celebrities have tasted the revisited 
version of Kefalonian cuisine, with 
fresh fish, delectable lobster pasta and 
Tassia herself spicing up your visit with 
her unique style. Σήμα κατατεθέν της 
Κεφαλονιάς κι ένα από τα πιο γνωστά 
εστιατόρια της Ελλάδας στο λιμάνι 
του Φισκάρδου. Από τα τραπέζια 
της έχουν περάσει πολλοί  Έλληνες 
και ξένοι σταρ, για να δοκιμάσουν 
πειραγμένη κεφαλονίτικη κουζίνα, με 
φρέσκα ψάρια και αστακομακαρονάδα, 
διά χειρός Τασίας. Fiskardo, 
+30 26740 41205, tassia.gr

Vasso’s Restaurant
Right next to the shiny yachts of the 
marina in Fiskardo, this restaurant has 
become a classic for fresh fish lovers 
over the last two decades. The portions 
are generous and the fish come from 
the Ionian Sea. Among the numerous 
choices at Vasso’s, you have to taste the 
local lobster pasta, pasta-risotto with 
shrimp and the famous Kefalonian 
meat pie. Δίπλα στα αστραφτερά 

κότερα στη μαρίνα του Φισκάρδου, 
το εστιατόριο αποτελεί για πάνω 
από δύο δεκαετίες κλασικό στέκι 
για ολόφρεσκα ψάρια από το Ιόνιο 
και μαγειρευτά σε πλούσιες μερίδες. 
Δοκιμάστε αστακομακαρονάδα με 
ντόπιο αστακό και κεφαλονίτικη 
κρεατόπιτα. Fiskardo, +30 26740 
41276, vassosrestaurant.com

ZAKYNTHOS 
Anadalis
Next to the seashore with magnificent 
view to the beautifully lit city of 
Zakynthos, Anadalis makes you feel like 
you’re on a boat deck enjoying your 
dinner. The menu includes interesting 
dishes of Mediterranean fusion cuisine 
with fresh aromas and brilliant flavour 
combinations. Δίπλα στο κύμα, με θέα 
τη φωτισμένη πόλη της Ζακύνθου, 
σου αφήνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι 
σε κατάστρωμα πλοίου. Στο μενού 
θα βρείτε πιάτα μεσογειακής fusion 
κουζίνας κι εύστοχους γευστικούς 
συνδυασμούς. Windmill Bay Hotel, 
Argassi, +30 26950 24810, anadalis.gr

Εssence
Austrian chef Filip Blazek’s restaurant 
pays tribute to the international cuisine 
using fine quality ingredients by local 
producers and serving some exquisite 
dishes, such as paella with giant shrimp, 
duck kebab and salmon tartare. Its 
wine cellar collaborates with two of 
the island’s most famous vineyards. 
Το εστιατόριο του Αυστριακού σεφ 
Filip Blazek τιμά τη διεθνή κουζίνα με 
τοπικά υλικά και ιδιαίτερες προτάσεις. 
Η κάβα συνεργάζεται με τους δύο 
πιο γνωστούς αμπελώνες του νησιού. 
Kalamaki, +30 6978 565232, restaurant-
essence.com

La Bruschetta
In a spacious bougainvillea-filled yard, 
with a great view to Keri and the sea, 
Nino the Italian highlights the flavours 
of his homeland by using fresh local 
products. Pizzas are baked in a wood 
oven with olive tree branches, pasta is 
always fresh and, apart from its famous 
lobster pasta, there is always the fresh 
fish of the day. Στη μεγάλη αυλή με τις 
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Olive Garden

μπουκαμβίλιες και θέα το Κερί και τη 
θάλασσα, ο Ιταλός Νίνο αναδεικνύει 
τις γεύσεις της πατρίδας του με χρήση 
φρέσκων, ντόπιων υλικών. Εκτός 
από τη φημισμένη πίτσα και την 
αστακομακαρονάδα, υπάρχει πάντα 
φρέσκο ψάρι ημέρας. Keri Lake, 
+30 26950 28128

Mythos 
Offering a magnificent view to Keri 
Lake, Mythos offers Mediterranean 
dishes that emphasize on seafood, 
while its menu also includes vegan, 
vegetarian and gluten-free selections. 
Με εκπληκτική θέα στη Λίμνη Κερίου, 
το εστιατόριο προτείνει γεύσεις από 
τη μεσογειακή κουζίνα με έμφαση 
στα θαλασσινά, περιλαμβάνοντας στο 
μενού και vegan προτάσεις. 
Keri Lake, +30 26950 28945

Olive Garden
On the ground floor of Plaza Pallas 
Hotel, this restaurant focuses on Greek 
cuisine, including some fine selections of 
Zakynthian tradition. Some of the best 
choices include sofrito, kleftiko, the meat 
trilogy and the Olive Garden lab with pine 
seeds, anthotiro cheese and raisins. Στο 
ισόγειο του ξενοδοχείου Plaza Pallas, 
το εστιατόριο εστιάζει στην ελληνική 
κουζίνα με πινελιές ζακυνθινής 
παράδοσης. Plaza Pallas Hotel, Tsilivi, 
+30 26950 24506, plazapallas.com 

Prosilio
An open kitchen run by both young 
and experienced creators that makes 
the most of the local biological 
products, in some special dishes that are 
accompanied by a remarkable wine list. 
Μια ανοιχτή κουζίνα νέων κι έμπειρων 
δημιουργών αναδεικνύει βιολογικά, 
τοπικά προϊόντα σε ξεχωριστά πιάτα, 
που συνοδεύονται από έναν αξιόλογο 
κατάλογο κρασιών. 15 Aghion Panton 
& A. Latta Str., Zakynthos Town, +26950 
22040, prosiliozakynthos.gr

AKTION  
Amvrosios
Make sure you arrive early, since 
fresh fish coming straight from the 
Ambracian Gulf make it hard to find 

an empty table! The inner dining area 
is decorated with barrels and colourful 
naïf frescoes, while the tables set on 
the back alley offer a delightful dining 
option under the cool summer shade. 
The best pan fried dishes are here, along 
with seashells and juicy crayfish from 
the Gulf. Choose your own fresh fish 
in the kitchen before you order. Καλό 
θα ήταν να φτάσετε νωρίς, αφού η 
κουζίνα του με ψάρια του Αμβρακικού 
Κόλπου τον κάνει ανάρπαστο. Εδώ θα 
δοκιμάσετε το καλύτερο τηγάνι της 
πόλης, πετάλι και ζουμερές καραβίδες 
Αμβρακικού. 9 Grigoriou E. Str., 
Preveza Town, +30 26820 27192 

Sesa Boutique Hotel Restaurant
Aromatic herbs and spices, fresh 
vegetables, fine quality fish and meat 
gather in a creative Greek cuisine menu, 
signed by chef Kostas Terzoudis. Sesa 
Boutique Hotel’s awarded restaurant 
sets the table next to the seashore for 
you to enjoy a fine dining experience 
under the candle light. Αρωματικά 
βότανα, φρέσκα λαχανικά, εκλεκτά 
ψάρια και κρέατα σε μια δημιουργική 
σύνθεση ελληνικής κουζίνας, διά 
χειρός του σεφ, Κώστα Τερζούδη. 
Το βραβευμένο εστιατόριο του 

Sesa Boutique Hotel σας στρώνει το 
τραπέζι ακόμα και δίπλα στο κύμα, 
για μια fine dining εμπειρία κάτω από 
το φως των αστεριών. Kanali, Preveza, 
sesahotel.com

To Τempelhaneio
A fine selection of dishes, in a menu 
that emphasises on fresh fish and 
seafood, along with pasta and delightful 
starters, served with great local wine 
and tsipouro. Εκλεκτά πιάτα με 
έμφαση στα ψάρια και τα θαλασσινά, 
μακαρονάδες, νόστιμα ορεκτικά και 
ντόπιο καλό κρασί και τσίπουρο. 
Andrianoupoleos & Niklaba Str., 
Preveza Town, +30 6939 523744

Ventura
On the stone-paved alleys of the old 
town, three siblings serve good old 
homemade food, cooked with excellent 
local ingredients. Taste the avgotaraho, 
the local version of bottarga, mussel 
risotto, ink-cooked cuttlefish, along 
with selected fish and seafood. Στα 
πλακόστρωτα σοκάκια του κέντρου 
της πόλης, τρία αδέλφια ετοιμάζουν 
για εσάς καλομαγειρεμένο, ελληνικό 
φαγητό με εξαιρετικές πρώτες ύλες. 
5 Andrianoupoleos & Niklaba Str., 
Preveza Town, +30 26820 29999

ZTH PVK
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The night 
is young
Ambient bars and clubs with 
upbeat dance music, signature 
cocktails and summer vibes aim 
to keep you up until morning. 
Aτμοσφαιρικά μπαρ και club 
με δυνατά μουσικά χορευτικά 
ακούσματα, signature κοκτέιλ 
και καλοκαιρινά vibes, που θα σας 
κρατήσουν ξύπνιους μέχρι το πρωί. 

A N Y T H I NG WORT H D OI NG IS  WORT H OV E R D OI NG

Indulge
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Baroque le bistrot
It has won the title of one of the best bars in town, hosting DJs 
and parties. Φιλοξενούμενοι DJs και πάρτι, σε ένα από τα 
καλύτερα μπαρ της πόλης. 3 P. Vallianou Str., Argostoli

Barrage
One of the most popular clubs of Zakynthos, famous for its 
wild parties, with dance music selected by renowned DJs. 
Δημοφιλέστατο club, φημίζεται για τα ξέφρενα πάρτι του, με 
χορευτικές επιλογές επώνυμων DJs. Argassi Rd., Zakynthos

Base
Open until the small hours, serves special cocktails and presents 
theme music nights out on the terrace. Ανοιχτό μέχρι τo πρωί, 
για κοκτέιλ στην ταράτσα και θεματικές μουσικές βραδιές. 3 
L. Ziva Str., Zakynthos

Bass Club Cafe
Among the hottest entertainment spots in Kefalonia, play-
ing mainstream music. Από τις πιο δυνατές προτάσεις 
διασκέδασης στην Κεφαλονιά με mainstream μουσικές 
επιλογές. Argostoli, bassclub.gr

Café Bristol
All-day hangout for coffee, wine, drinks, playing jazz, funk, 
and Greek music. All-day στέκι με jazz, funk και ελληνική 
μουσική. 49 Evgeniou Voulgareos Str., Corfu Town

Deli & Bar
The endeavour of a Swedish restaurateur aims at renewing the 

bistro scene of Preveza. Ένας Σουηδός εστιάτορας βάζει στόχο 
να ανανεώσει την μπιστρό σκηνή της Πρέβεζας. 11 Lordou 
Vyronos Str., Preveza Town, delibarpreveza.com

Joséphine
Favourite all-day spot at the Liston. Bonus: the lively events 
with renowned guest DJs. Αll-day spot στο Λιστόν με events με 
γνωστούς DJs. Spianada, Corfu Town, josephinecafe.com

K63
Live music and dancing events, quality drinks and friendly at-
mosphere in a welcoming, cosy venue. Live events, ποιοτικά 
ποτά και φιλική ατμόσφαιρα. 23 A.Tritsi Str., Argostoli

Katavothres Club Restaurant
Atmospheric, a breath away from the sea, and the best parties 
with famous DJs. Ατμοσφαιρικό, δίπλα στη θάλασσα, με τα 
καλύτερα πάρτι και κορυφαίους DJs στα decks. Argostoli

Movida
Elegant and stylish sky restaurant-bar with a view to Zakynthos 
Town and the Ionian. Στυλάτο sky restaurant-bar, με θέα στην 
πόλη της Ζακύνθου και το Ιόνιο. Βοhali Hill, movida.gr

Senso Cafe Bar
Amidst the most popular hangouts in the city, featuring ta-
bles out on the main square of Lixouri. Γνωστό στέκι με 
τραπεζάκια στην πλατεία του Ληξουρίου. Lixouri

54 Dreamy Nights
Live concerts and happenings with Greek and internation-
al music choices. Συναυλίες και events με ελληνική και ξένη 
μουσική. Corfu Town, 54dreamynights.com

Before sunrise | Bar hopping

Base CafeCafe Bristol 
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54 Dreamy Nights

Bass Club Cafe

K63

Barrage

Deli & Bar

Katavothres Club Restaurant
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SHOPPING 
SPREE IN CORFU

Selected addresses with the most stylish shops 
and stops for a unique shopping experience οn the 
island of the Phaeacians. Επιλεγμένες διευθύνσεις 
από τα πιο κομψά καταστήματα του νησιού για μια 

ολοκληρωμένη shopping εμπειρία.

Clockwise from top:  
View from Achilleion.  

Statue of a Muse in Achillion 
Palace. Soy body candle, Choe 

(choe.gr). Patounis soap factory. 
Old Town street view.  

Watch Swatch, Mitsialis. 

Shopping | Island stores
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MITSIALIS JEWELLERY
Since 1938, the long experience and tradition of 
the Mitsialis name, brings timeless elegance and 
high quality with creations by Annamaria Cammilli, 
Roberto Coin, Salvini, Longines and others. Από 
το 1938, η πολυετής εμπειρία και παράδοση του 
ονόματος Mητσιάλης φέρνει διαχρονική κομψό-
τητα και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με 
δημιουργίες Annamaria Cammilli, Roberto Coin, 
Salvini, Longines, κ.ά. 71 Evgeniou Voulgareos Str.

CHRONOSTORE
Up-to-date jewellery and watch collections, a well-
trained staff and a modern environment. Enjoy 
an integrated shopping experience and choose 
what suits you, in the shop or the similarly named 
e-shop, with top brands such as Tissot, Calvin Klein 
και Swatch. Ανανεωμένες συλλογές ρολογιών και 
κοσμημάτων, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και 
σύγχρονο περιβάλλον. Επιλέξτε από το κατάστη-
μα ή στο ομώνυμο e-shop, ανάμεσα σε κορυφαία 
brands, όπως Tissot, Calvin Klein και Swatch. 73 
Evgeniou Voulgareos Str., chronostore.gr 

TRIANTAFYLLOS JEWELLERY
Εstablished brands in the field of jewellery and 
watch making welcome you showcasing special 
creations. Among them, you will find elegant 
Italian jewels by Marco Bicego, elevating unique 
cuts, precious stones and contemporary design. 
Αναγνωρισμένα brands στο χώρο του κοσμήμα-
τος και της ωρολογοποιίας σας υποδέχονται με 
ξεχωριστές δημιουργίες. Μεταξύ τους, θα βρείτε 
τα κομψά ιταλικά κοσμήματα Marco Bicego, που 
αναδεικνύουν μοναδικές κοπές, πολύτιμους λίθους 
και σύγχρονο σχεδιασμό. 44 Nikiforou Theotoki 
Str., triantafyllos.eu

MYRTO ZIRINI CERAMICS
In the creator’s design studio, every ceramic and 
decorative object is a small and unique work of 
art. Simple, asymmetrical lines and monochrome 
predominate, inspired by the colours of the Greek 
coasts. Στο design studio της δημιουργού, κάθε 

κεραμικό και διακοσμητικό αντικείμενο αποτελεί 
ένα μικρό και μοναδικό έργο τέχνης. Κυριαρχούν 
οι λιτές, ασύμμετρες γραμμές και οι μονοχρωμί-
ες, εμπνευσμένες από τα χρώματα των ελληνικών 
ακτών. 5 Arseniou Str., myrtozirini.gr 

YAMAMAY
Take your pick between impressive collections for 
the 2018 Summer, such as Sculpt which sculpts 
the body, Natural Beach from natural materials, 
Ethnic Chic with tropical designs and intense 
prints and Resort for elegant looks for the whole 
summer. Διαλέξτε ανάμεσα σε εντυπωσιακές συλ-
λογές για το Καλοκαίρι 2018, όπως η Sculpt που 
σμιλεύει το σώμα, η Natural Beach από φυσικές 
ύλες, η Ethnic Chic με τροπικά σχέδια κι έντονα 
prints και η Resort για κομψές εμφανίσεις όλο το 
καλοκαίρι. 35 Alexandras Ave., yamamay.com
 
ΜOUSES ART THINGS & MORE
Gaffer and fluf original outfits, Ergon sunglasses, 
Choé soya candles, handmade Marivee creations, 
Studiolav bags and Leather Trinkets leather 
jewellery, made with bookbinding tools, by 
the hands of Mari Vagalati. Πρωτότυπα outfits 
Gaffer and fluf, γυαλιά ηλίου Ergon, κεριά σό-
γιας Choé, χειροποίητες δημιουργίες Marivee, 
τσάντες Studiolav και δερμάτινα κοσμήματα 
Leather Trinkets, φτιαγμένα με εργαλεία βιβλι-
οδεσίας, διά χειρός Μαρί Βαγγαλάτη. 
22 Michail Theotoki Str., mousesart.gr

Clockwise from 
left: Old Town. 

Papagiorgis 
pastry. Ceramics, 

myrtozirini.gr. Zoe 
Kompitsi handmade 
jewellery. Kumquat 

tree. Kumquat liquor.

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

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

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

BRING BACK HOME

CFU
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STYLE STRATEGIES

Clockwise from left: 
Aπό επάνω αριστερά και δεξιόστροφα:

Gold-plated marble pendant | 
Επιχρυσωμένο κολιέ με μάρμαρο 
marmarometry.co. Khaki shirt | 
Πουκάμισο funky-buddha.com. 

Red lipstick | Κόκκινο κραγιόν από 
τη συλλογή ‘Jennifer Lopez’ Inglot. 

Golden earrings from ‘Diamond Lunaria’ 
collection | Χρυσά σκουλαρίκια από 
τη σειρά ‘Diamond Lunaria’ Marco 

Bicego, Triantafyllos Jewellery. Stripped 
shoulder bag | Τσάντα MCM. Leather 

bracelet | Δερμάτινο βραχιόλι Mouses 
Art Things and More. Leather sandal 
| Δερμάτινα σανδάλια Ancient Greek 

Sandals. Sunglasses | Γυαλιά ηλίου 
Accessorize.   

Shopping | Island stores
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PR 100 Sport Chic watch | Ρολόι PR 100 Sport Chic, Tissot, Mitsialis

CFU



Shopping | Island stores

The indulging side of the island hides many 
surprises. Discover them in the most exclusive 

addresses. Oι δρόμοι του νησιού κρύβουν 
πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε τις στις πιο 

επιλεγμένες διευθύνσεις.

Clockwise from left: Grecian 
Chick sandals. Voskopoula. Room 
with a view. Platis Gialos beach. 
Traditional house in Assos village. 
A to Z Greek hat. A to Z Greek. 
Dandelion flower. 

SHOPPING PICKS 
IN KEFALONIA
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TZANNATOS
With a long tradition, the jewellery shop 
collaborates exclusively on the island with 
famous brands from abroad, such as Rolex, 
Tudor, Longines, Tissot, Mont Blanc and others. 
Also, the modern workshop creates well made 
jewellery decorated with precious stones in 
classic and modern lines. Με μακρόχρονη 
παράδοση, το κοσμηματοπωλείο συνεργάζεται 
κατά αποκλειστικότητα στο νησί με γνωστούς 
οίκους του εξωτερικού, όπως Rolex, Tudor, 
Longines, Tissot, Mont Blanc, κ.ά. Παράλληλα, το 
σύγχρονο εργαστήριο δημιουργεί προσεγμένα 
κοσμήματα, διακοσμημένα με πολύτιμους 
λίθους, σε κλασικές και μοντέρνες γραμμές. 
40 Lithostroto Str., tzannatos.com 

GARBIS JEWELLERS
Precious stones and noble metals are transformed 
into unique designs that showcase modern 
techniques and innovative design. Among 
others, you’ll find pieces by great brands such 
as Marco Bicego. Πολύτιμοι λίθοι και ευγενή 
μέταλλα μετουσιώνονται σε μοναδικά σχέδια, 
που αναδεικνύουν σύγχρονες τεχνικές και 
πρωτοποριακό design. Μεταξύ άλλων, βρείτε 
κομμάτια μεγάλων οίκων, όπως Marco Bicego. 
24 Lithostroto Str., Argostoli

VOSKOPOULA
Since 1910, the Kappatos family has won the 
hearts of locals and visitors with traditional 
sweets that conceal inside a hundred years 
of flavour, experience and quality. Try pasteli, 
komfeto, madoles, pastokidono, Corfu almond 
pie and of course the famous galaktoboureko 
of “Voskopoula”. In the shop you can also find 

honey, olive oil, select wine labels and seasonal 
sweets. Από το 1910, η οικογένεια Καππάτου 
κερδίζει τις εντυπώσεις ντόπιων και επισκεπτών με 
τα παραδοσιακά γλυκά, που κρύβουν μέσα τους 
όλη τη γεύση, την πείρα και την ποιότητα εκατό 
χρόνων. Δοκιμάστε παστέλι, κομφέτο, μάντολες, 
παστοκύδωνο, κεφαλονίτικη αμυγδαλόπιτα και 
φυσικά το φημισμένο γαλακτομπούρεκο της 
«Βοσκοπούλας». Στο κατάστημα θα βρείτε, 
επίσης, μέλι, λάδι, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών 
και εποχιακά γλυκίσματα. 
41 Lithostroto & Vourvachi Str.

WINE GROWERS OF ROBOLA ΚEFALONIA
Since 1982, the modern wine-making facility 
of the Cooperative collects and processes 
from 2,400 acres, the 85% of the Robola 
variety grape production of Corfu, winning 
awards and distinctions, for one of the most 
select wines of the Greek vineyard. Από το 
1982, η σύγχρονη οινοποιητική μονάδα του 
Συνεταιρισμού συγκεντρώνει κι επεξεργάζεται 
σε 2.400 στρέμματα το 85% της παραγωγής 
σταφυλιού ποικιλίας Ρομπόλα Κεφαλονιάς, 
κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις για ένα από 
τα πιο εκλεκτά κρασιά του ελληνικού αμπελώνα.
Omala

Clockwise from left: Kefalonia 
Grand hotel boutique. Tzannatos 

shop. Sightseeing in Argostoli. 
Marco Bicego ‘Jaipur’ collection, 

Garbis Jewellers. Entrance Garbis 
Jewellers. Old door detail. Melissani 
Cave. Spathis ice cream cone. Local 

architecture. Ceramine ‘Kori’ rosette 
as wall decoration, sophia.com.gr.

EFL
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RESORT CHIC

Clockwise from left: 
Aπό επάνω αριστερά και δεξιόστροφα:

Flamingo hat | Καπέλο Ibo Maraka. 
Swimsuit | Ολόσωμο μαγιό 

Women’Secret. Perfume ‘Les Belles De 
Nina’ | Άρωμα Nina Ricci. Denim shorts 
| Σορτς Levi’s. Beach towel | Πετσέτα 
θαλάσσης summer-me.com. Leather 
sandals | Δερμάτινα σανδάλια Kleos. 

Top | Μπλούζα Ioanna Kourbella. 
Butterfly necklace in 18K gold, double 
sided | Κολιέ πεταλούδα σε χρυσό 18K 

δύο όψεων Tzannatos. 

Shopping | Island stores
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Drop Necklace in 18K gold set with precious stones | Κολιέ σε χρυσό 18K με πολύτιμες πέτρες Tzannatos

EFL
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Clockwise from left: Old traditional house with 
sea view. Door detail. ‘Sun of a Beach’ towel. 
Flower wall. Navagio Beach. Razi Aroma shop. 
Hanne Mi S. Ceramic Art Studio. Local fish boat. 
Blue Skin Chionis. ‘Elpis’ owls, sophia.com.gr. 
Old olive tree grove.

SUMMER 
TREASURES 

IN ZAKYNTHOS
Shopping in Zakynthos island will give you pleasant 

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

αναμνηστικά από τις διακοπές σας.

Shopping | Island stores
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Clockwise from left: Anamnesia 
cosmetic bag. Relaxing spot near 

the Blue Caves. Chionis shop. Local 
raisins. Skamnakis shop. Maan 

islandwear. Dafni beach. The Port 
alley. Dionysios Solomos statue at 

Dionysios Solomos Square. 

CHIONIS
The biggest brand names at Chionis and Blue 
Skin Chionis stores in Zakynthos and Lefkada 
guarantee unforgettable, stylish, signature, and 
rock looks at the best prices. Τα μεγαλύτερα brand 
names στο χώρο της μόδας στα καταστήματα 
Χιώνης και Blue Skin Chionis σε Ζάκυνθο και 
Λευκάδα, για εντυπωσιακές, κομψές, επώνυμες 
αλλά και πιο ροκ εμφανίσεις στις καλύτερες 
τιμές. xionisstores.com

CIELO MICHALOPOULOS
A beautiful jewellery boutique, where one can 
find a balanced mix of Greek jewellery creations 
in gold and precious stones and the latest 
collections of big international brands, such as 
Marco Bicego. Μια προσεγμένη μπουτίκ, στην 
οποία θα βρείτε τόσο ελληνικές δημιουργίες 
σε χρυσό και πολύτιμους λίθους όσο και τις 
πιο πρόσφατες συλλογές από μεγάλα διεθνή 
brands, όπως τα κοσμήματα Marco Bicego.  
20 Archiepiskopou Lata Str.

HANNE MI S. CERAMIC ART STUDIO 
The ceramicist from Norway is inspired by the 
colours of Zakynthos nature and imbues with 
light the handmade decorative objects, crockery, 
tiles, sculptures and small art pieces made with 
imagination and artistry. Η κεραμίστρια από τη 
Νορβηγία εμπνέεται από τα χρώματα της ζακυνθινής 
φύσης και δίνει φως σε χειροποίητα διακοσμητικά 
αντικείμενα, σερβίτσια, πλακάκια, γλυπτά και 
μικρά έργα τέχνης, φτιαγμένα με φαντασία και 
μεράκι. Vassilikos, ceramichannemi.com 

ANAMNESIA
The innovative souvenirs of the Greek brand, 
transmute Greek mythology and tradition into 

imaginative and useful products of unique design, 
encapsulating the aura of summer vacations. Τα 
πρωτότυπα αναμνηστικά του ελληνικού brand 
μετουσιώνουν τη μυθολογία και παράδοση της 
Ελλάδας σε ευφάνταστα και χρηστικά προϊόντα 
μοναδικού design, που αποτυπώνουν τον αέρα 
των καλοκαιρινών διακοπών. 21 Maiou Str. 
anamnesia.gr

RAZI AROMA
The Razi Aroma Perfumery has been creating 
since 1963 unique and authentic perfumes 
inspired by Zakynthos’ exciting Mediterranean 
landscape and reflecting its vivid energy. Το 
αρωματοποιείο Ραζή δημιουργεί από το 1963 
μοναδικά αυθεντικά αρώματα, που αντανακλούν 
τη ζωντανή ενέργεια του νησιού και είναι 
εμπνευσμένα από το συναρπαστικό μεσογειακό 
τοπίο της Ζακύνθου. 17 Alexandrou Roma Str., 
raziaroma.com 

SKAMNAKIS JEWELLERY
Since 1967, counting half a century of successful 
presence in the jewellery sector, the family 
business continues the tradition blending 
the old and classic to the contemporary and 
modern. At the two Skamnakis Jewellery shops 
you will find jewels signed by famous Greek 
and international brands, at affordable prices, 
as well as renowned watch brands. Κλείνοντας 
μισό αιώνα επιτυχημένης πορείας στο χώρο 
του κοσμήματος, από το 1967, η οικογενειακή 
επιχείρηση συνεχίζει την παράδοση συνδυάζοντας 
το παλιό και κλασικό με το σύγχρονο και μοντέρνο. 
Στα δύο καταστήματα Skamnakis Jewellery θα 
βρείτε κοσμήματα γνωστών ελληνικών και ξένων 
brands σε προσιτές τιμές, καθώς και επώνυμες 
μάρκες ρολογιών. 21 Roma Alexandrou Str.

ZTH
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HOLIDAY VIBES

Clockwise from left: 
Aπό επάνω αριστερά και δεξιόστροφα:

Bikini | Μαγιό Women’Secret. 
Jasmine perfume | Άρωμα γιασεμί 

Razi Aroma. Shorts | Σορτς Escada 
Sport. Notebook with Greek pattern 
| Σημειωματάριο Anamnesia. Leather 

sandals | Δερμάτινα σανδάλια Marella. 
Open back top with loom trimmings 

| Ξώπλατη μπλούζα Zeus&Dione. 
Creme de La Mer Blue Heart, limited 
edition | Ενυδατική κρέμα Creme de 
La Mer, Blue Heart, limited edition La 

Mer, atticabeauty.gr. Necklace | Κολιέ 
Skamnakis. 

Shopping | Island stores
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Bracelet in 18K gold with London Topaz from the collection ‘Jaipur London Topaz’ | Βραχιόλι από χρυσό  
18Κ με London topaz από τη σειρά ‘Jaipur London Topaz’ Marco Bicego

ZTH
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Shopping | Island stores

PAPAGIORGIS
Since 1924, the historic patisserie and island reference point 
in the centre of the Old Town has been making traditional 
Corfu products, such as kumquat and madoles, home-made 
ice-cream with Corfu milk and delicious sweets, like the 
famous millefeuille with wild strawberry jam. Από το 1924, 
το ιστορικό ζαχαροπλαστείο και σημείο αναφοράς του νη-
σιού στο κέντρο της Παλιάς Πόλης παρασκευάζει παραδο-
σιακά κερκυραϊκά προϊόντα, όπως κουμκουάτ και μάντολες, 
σπιτικό παγωτό με κερκυραϊκό γάλα και λαχταριστά γλυκά, 
όπως το φημισμένο μιλφέιγ με μαρμελάδα αγριοφράουλας. 
32 Nikiforou Theotoki Str., Corfu, papagiorgis.gr

SPATHIS
Starting the family business from Kefalonia, Spathis bakery 
at the Liston in Corfu bakes fresh pastries, serves homemade 
ice cream and prepares lots of tasty options for breakfast and 
brunch. Fresh salads, club sandwiches, toasts, mini meze to 
accompany your ouzo, beer, wine, and drinks. Ξεκινώντας την 
οικογενειακή επιχείρηση από την Κεφαλονιά, το εργαστήριο στο 
Λιστόν φουρνίζει φρέσκες σφολιάτες, σερβίρει σπιτικό παγωτό και 
ετοιμάζει πληθώρα νόστιμων προτάσεων για πρωινό και brunch. 
Φρέσκες σαλάτες, κλαμπ σάντουιτς, τοστ και μεζέδες για να 
συνοδεύσετε ούζο, μπίρα, κρασί και ποτά. Corfu, Kefalonia, Ithaca

LAZARIS DISTILLERY & ARTISAN SWEETS
A taste of Corfu aroma and tradition, with selected kumquat 
and limoncello liqueurs, ouzo, madoles and madolato, 
loukoumia, kumquat sweet and sykomaida. Look for the gift 
packages for you and your loved ones. Γεύση από κερκυραϊ-
κό άρωμα και παράδοση με εκλεκτά λικέρ κουμκουάτ και λι-
μοντσέλο, ούζο, μάντολες και μαντολάτο, λουκούμια, γλυκό 
κουμκουάτ και συκομαΐδα. 2nd km Achilleion National Rd., 
Corfu, lazarisproducts.com

AT YOUR SERVICE

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

Spathis Papagiorgis

HARMONIC SEQUENCE CONSTRUCTION
Emphasising professionalism and high quality 
specifications, the company provides specialised 
services for design and construction projects, 
offering a wide range of choices in methods, 
materials and construction techniques. Με έμφαση 
στον επαγγελματισμό και τις υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας, η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες σχεδιαστικών και κατασκευαστικών 
project. harmonicsequence.com 

ZANTE MEDICAL CARE Zante Medical Care 
provides superior health care services under 
a strict professional and ethical framework of 
operations in a cost effective way. They operate 

two multidisciplinary medical centers, two 
fully supplied imaging centers and 5 exclusive 
outpatient clinics in the most popular areas of 
Zakynthos. Η Ιατρική Φροντίδα Ζακύνθου παρέχει 
υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών από 
άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες με σεβασμό 
στην ηθική και με προσιτό τρόπο. Λειτουργούν 
δύο πολυιατρεία, δύο πλήρως εξοπλισμένα 
απεικονιστικά διαγνωστικά κέντρα και 5 εξωτερικά 
ιατρεία στις πιο δημοφιλείς περιοχές της Ζακύνθου. 
zantemedcare.gr

CORFU HOMES A leader in real estate services, 
luxury homes and the construction sector in Corfu, 
with 12 years of experience. The company, headed 
by Michalis Petsas, provides personalised and 
professional advice, so you can find the home of 
your dreams. Leader στις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, 
τις πολυτελείς κατοικίες και τον κατασκευαστικό 
τομέα στην Κέρκυρα, με 12 χρόνια εμπειρίας, η 
εταιρεία με επικεφαλής τον Μιχάλη Πέτσα παρέχει 
προσωποποιημένες συμβουλές για να αποκτήσετε 
το σπίτι των ονείρων σας. corfuhomes.gr  

REAL ESTATE KEFALONIA Τhe real-estate and 
construction company of Giorgos Diamantis, offers 
creative solutions, with an emphasis on service 
and the architectural identity of the land and 
the building, providing the ideal house for every 
client. Το μεσιτικό και κατασκευαστικό γραφείο 
του Γιώργου Διαμαντή προτείνει δημιουργικές 
λύσεις, με έμφαση στην εξυπηρέτηση και στην 
αρχιτεκτονική ταυτότητα του τόπου και του κτι-
ρίου. realestatekefalonia.gr 

LEFKAS TRAVELLER With offices in the port 
and the marina, the company offers reliable 
travel and transport services, with the new fleet 
of luxury vehicles, with multi-lingual drivers, 
tours in Lefkada and Western Greece and boat 
ticket issuance for Corfu-Lefkada-Paxous-Ithaca-
Kefalonia-Zakynthos. Aξιόπιστες υπηρεσίες ταξι-
δίου και μεταφοράς με τον νέο στόλο πολυτελών 
οχημάτων με πολύγλωσσους οδηγούς, ξεναγήσεις 
στη Λευκάδα και τη Δυτική Ελλάδα και έκδοση ει-
σιτηρίων πλοίου για Κέρκυρα-Λευκάδα-Παξούς- 
Ιθάκη-Κεφαλονιά-Ζάκυνθο. lefkastraveller.com
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THERE I WAS

You can’t hide being happy about vacationing in Greece. 
Last summer, Will Smith, the famous Hollywood star, visited 
Corfu and Antipaxoi with his family. After trying local Corfiot 
recipes at the renowned Rex restaurant in the Old Town, he 
was eagerly photographed next to the proprietor, reflecting the 
island’s special aura. Η ευτυχία τού να κάνεις διακοπές στην 

Ελλάδα δεν κρύβεται. Ο χολιγουντιανός αστέρας Will Smith 
βρέθηκε να απολαμβάνει το καλοκαίρι με την οικογένειά 
του στην Κέρκυρα και τους Αντίπαξους. Αφού δοκίμασε 
τις κερκυραϊκές συνταγές στο εστιατόριο Rex στην Παλιά 
Πόλη, φωτογραφήθηκε με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού 
αποτυπώνοντας την ιδιαίτερη αύρα του νησιού.

JUNE 2017 
Rex Restaurant, Corfu

American actor Will 
Smith posing with a 
big smile next to the 
restaurant’ s owner.  
Ο Αμερικανός 
ηθοποιός Will Smith 
ποζάρει με χαμόγελο 
δίπλα στον ιδιοκτήτη 
του εστιατορίου.



THE HERO
& THE BEAUTY
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SISI’S ADMIRATION FOR HER BELOVED 
MYTHICAL HERO, HOMERIC ACHILLES, 

FINDS ITS UTMOST EXPRESSION IN THE 19th 
CENTURY ROYAL PALACE, SURROUNDED BY 
THE INEFFABLE SERENITY OF THE CORFIOT 
LANDSCAPE. Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΙΣΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜEΝΟ ΤΗΣ ΜΥΘΙΚO HΡΩΑ, 
ΤΟΝ ΟΜΗΡΙΚO ΑΧΙΛΛEΑ, AΝΘΗΣΕ ΣΤΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚO ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΑΣΤΗ ΓΑΛΗΝΗ 
ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. 

CFU

by Vassia Antonopoulou
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The breathtaking views from the lush hillside 
to the south of the city over the Halikiopoulos 
lagoon, Kanoni and Mount Pantokrator 
could not but captivate Elisabeth. Princess of 
Bavaria, Empress of Austria and, later, Queen 
of Hungary, also known as Sisi, Elisabeth had 
visited Greece several times, most frequently 
travelling to Corfu. Her desire to learn Greek 
was spurred by her trips around the country. 
Writer Costantine Christomanos was the 
man who introduced her to classical studies. 
As she could not stand the rigorous rules of 
aristocracy, Elisabeth embarked on a life of 
travels to escape dull court protocol. In 1889, 
her son, Crown Prince Archduke Rudolf, 
and his lover were found dead in Austria in 
unexplained circumstances, although it is 
believed that they had fallen victims of their 
love. Sisi’s immense sadness and fragile health 
prompted her doctor to recommend that she 
moved to a milder climate. Corfu was the 
obvious choice.
Elisabeth purchased the house of Greek 
philosopher Petros Vrailas Armenis on top of 

the hill in Gastouri. The palace was built in 1890-1891 by Italian 
architects Raffaele Caritto and Antonio Landi. The Empress, 
who became known as the “Reluctant Empress”, supervised the 
decoration of the mansion herself and retired there. The palace 
was named after Achilles, as an expression of her fondness 
for the demigod. His mother, Thetis, held the false belief that 
Achilles was invulnerable; fate had it that Elisabeth’s own son 
should also die to an arrow, but this time in the heart, shot by 
his forbidden love.
The palace features various portrayals of the Iliad’s hero. The 
marble statue of “Dying Achilles” in the gardens portrays the 
demigod with an expression of pain as he tries to pull the arrow 
out of his heel. The statue was created by German sculptor 
Ernst Gustav Herter and is the centerpiece of the palace. Both 
the interior and exterior areas of Achilleion abound with works 
of art with clear ancient Greek influences in theme and style. 
The most prominent among the statues in the peristyle and 
outside the mansion are the Nine Muses followed by Eros, 
Satyr with infant Dionysus, the two bronze statues portraying 
wrestlers-runners, and “Resting Hermes”.
Inside, a beautiful fresco depicting the Four Seasons decorates 
the ceiling of the entrance hall. At the end of the imposing 
stairway, the hall is dominated by “The Triumph of Achilles”, 
a large oil painting by Austrian artist Franz Matsch. In it, the 
hero is seen on his chariot, dragging Hector’s lifeless body out 
of the walls of Troy. Sisi’s Catholic chapel is also impressive. 
The rooms showcase memorabilia of the Empress and Kaiser 
Wilhelm II, photographic documents, medals, rare books and 
various items.
After Elizabeth’s assassination in Geneva in 1898 by the Italian 
anarchist Luigi Lucheni, the mansion was abandoned until it 
was purchased by Kaiser Wilhelm II, who commissioned the 
grand bronze statue of “Achilles Victorious”. For the German 
Emperor, the demigod represented his personal military genius 
and future victories as leader of the Prussian forces, his own 
“Myrmidons”. During World Wars I and II, Achilleion was 
used as a hospital and military headquarters. After the war it 
housed schools, and in 1962 it was leased out to a German 
company that turned it into a casino. In 1982 its management 
returned to the Greek State. In 1994 the palace hosted the 

THETIMELINE

Birth year  
of  Elisabeth, 
Empress of 
Austria. 

Έτος γέννησης
της Aυτοκράτειρας 
Ελισάβετ της 
Αυστρίας. 

Wedding of 
Elisabeth and 
Franz Joseph I 
Habsburg. 

Η Ελισάβετ 
παντρεύεται τον 
Φραγκίσκο Ιωσήφ 
Α' των Αψβούργων.

1837 1854

T
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The stairway 
in the main 
entrance. Το 
κλιμακοστάσιο  
στην κύρια 
είσοδο. 

1890 1892

Start of construction 
works on Achilleion which 
were completed in 1891. 

Αρχίζουν οι εργασίες 
οικοδόμησης του 
Αχιλλείου, που 

περατώνονται το 1891.

Completion of 
the oil painting 
“The Triumph of 
Achilles”. 

Ολοκληρώνεται η 
ελαιογραφία
«Ο Θρίαμβος του 
Αχιλλέα».

THE MANSION FEATURES 
NUMEROUS WORKS OF ART 
WITH CLEAR ANCIENT GREEK 
INFLUENCES. ΟΙ ΧΏΡΟΙ ΤΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ 
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΣΑΦΕΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ. 

CFU
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Empress 
Elizabeth 

supervised the 
decoration of 
the palace. Η 
διακόσμηση 

του ανακτόρου 
είχε την 

επίβλεψη της 
Aυτοκράτειρας 

Ελισάβετ. 

INFO:
• Achilleion is open daily from 8:00 to 19:00 and on 
weekends and holidays from 8: 00 to 14:30.
• Ticket prices range from 2€ to 10€, depending on 
age, any discount entitlements and whether audio 
guide is included. Το Αχίλλειο λειτουργεί καθημερινά 
08:00-19:00 και Σαββατοκύριακα/αργίες 08:00-
14:30. Το εισιτήριο κυμαίνεται από 2-10€, ανάλογα 
με την ηλικία των επισκεπτών, τυχόν κοινωνικά 
κριτήρια και αν συνοδεύεται από ακουστική ξενάγηση. 
achillion-corfu.gr 

Elisabeth’s assassination in 
Geneva by Italian anarchist 
Luigi Lucheni. 

Η Ελισάβετ δολοφονείται 
στη Γενεύη από τον Ιταλό 
αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.

Purchase of the mansion 
by Kaiser Wilhelm II.

Αγοράζει την έπαυλη
ο Kάιζερ Γουλιέλμος Β'.

1898 1907
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European Union Summit. Today it is managed by the Hellenic 
Ministry of Culture. Στην κατάφυτη πλαγιά νότια της πόλης, 
η θέα προς τη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου, το Κανόνι, 
το Ποντικονήσι και τον Παντοκράτορα σε μαγεύει, όπως 
μάγεψε και την Ελισάβετ. Η πριγκίπισσα της Βαυαρίας, 
αυτοκράτειρα της Αυστρίας και αργότερα βασίλισσα της 
Ουγγαρίας, γνωστή και ως Σίσυ, είχε επισκεφθεί πολλές 
φορές την Ελλάδα, και ακόμα συχνότερα την Κέρκυρα. Οι 
περιηγήσεις της στη χώρα τής γέννησαν την επιθυμία να 
μάθει ελληνικά και μυήθηκε στις κλασικές σπουδές από 
τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο. Οι άτεγκτοι κανόνες της 
αριστοκρατίας την ωθούσαν σε ολοένα και περισσότερα 
ταξίδια, ώστε να ξεφεύγει από το αυστηρό πρωτόκολλο 
της Αυλής. Το 1889 ο γιος της αρχιδούκας Ροδόλφος και 
η αγαπημένη του βρέθηκαν νεκροί στην Αυστρία υπό 
ανεξιχνίαστες συνθήκες, αλλά πιστεύεται πως έπεσαν 
θύματα του ίδιου του έρωτά τους. Ο απέραντος πόνος της 
Σίσυ και η εύθραυστη υγεία της ώθησαν το γιατρό της να της 
συστήσει αλλαγή κλίματος. Ποιο μέρος θα ήταν καλύτερο 
από την Κέρκυρα; 
Η Σίσυ αγόρασε το σπίτι όπου έζησε ο Έλληνας φιλόσοφος 
Πέτρος Βράιλας Αρμένης, στην κορυφή του λόφου στο 
Γαστούρι, και το ανάκτορο χτίστηκε το 1890-1891 από τους 
Ιταλούς αρχιτέκτονες Ραφαέλε Καρίτο και Αντόνιο Λάντι. 
Η «θλιμμένη αυτοκράτειρα», όπως την αποκαλούσαν, 
διακόσμησε τους χώρους και αποσύρθηκε εκεί. Η ιδιαίτερη 
αδυναμία της στον ημίθεο Αχιλλέα οδήγησε στην ονομασία 
της έπαυλης. Η Θέτις είχε πλανηθεί πιστεύοντας ότι ο 
Αχιλλέας, ο γιος της, ήταν άτρωτος· η Ελισάβετ είχε την ίδια 
μοίρα: μόνο που ο Ροδόλφος δεν χτυπήθηκε από βέλος στη 
φτέρνα του, αλλά στην καρδιά του, υποφέροντας για μια 
απαγορευμένη αγάπη. Ο ήρωας της Ιλιάδας απεικονίζεται με 
διάφορους τρόπους στο ανάκτορο. Στους κήπους βρίσκεται 
το μαρμάρινο άγαλμα του «Θνήσκοντος Αχιλλέα», όπου ο 
ημίθεος, με το πρόσωπό του μια μάσκα πόνου, προσπαθεί 
να βγάλει από τη φτέρνα του το βέλος. Είναι έργο του 
Γερμανού Gustav Herter και σ’ αυτό οφείλεται η ονομασία 
του ανακτόρου. Οι εξωτερικοί αλλά και οι εσωτερικοί 
χώροι του Αχιλλείου είναι γεμάτοι έργα τέχνης, με σαφείς 
αρχαιοελληνικές επιρροές τόσο στη θεματολογία όσο και 
στο ύφος. Από τα αγάλματα στο περιστύλιο κι εκτός του 

ανακτόρου ξεχωρίζουν οι 9 Μούσες με τον 
Έρωτα να τις ακολουθεί, ο Σάτυρος με τον 
μικρό Διόνυσο, οι δύο χάλκινοι Παλαιστές-
Δρομείς και ο «Αναπαυόμενος Ερμής».
Στο εσωτερικό, η οροφή του χώρου εισόδου 
καλύπτεται με ένα υπέροχο φρέσκο 
των Τεσσάρων Εποχών. Στο τέλος του 
εντυπωσιακού κλιμακοστασίου, μια μεγάλου 
μεγέθους ελαιογραφία σε μουσαμά του 
Αυστριακού Franz Matsch, ο «Θρίαμβος του 
Αχιλλέα», αναπαριστά τον ήρωα να σέρνει με 
το άρμα του τον νεκρό  Έκτορα έξω από τα 
τείχη της Τροίας. Πολύ ενδιαφέρον είναι και 
το καθολικό παρεκκλήσιο της Ελισάβετ. Στα 
δωμάτια θα δείτε προσωπικά αντικείμενα 
της αυτοκράτειρας αλλά και του Γουλιέλμου 
Β', φωτογραφικά ντοκουμέντα, μετάλλια, 
σπάνια βιβλία και διάφορα άλλα αντικείμενα. 
Μετά τη δολοφονία της Σίσυ το 1898 στη 
Γενεύη από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι 
Λουκένι, η έπαυλη εγκαταλείφθηκε, μέχρι 
την αγορά της από τον Kάιζερ Γουλιέλμο 
Β'. Εκείνος τοποθέτησε το επιβλητικό 
ορειχάλκινο άγαλμα του ήρωα «Νικών 
Αχιλλεύς». Ο θριαμβευτής ημίθεος 
αναπαριστούσε στο νου του αυτοκράτορα 
της Γερμανίας τη δική του στρατιωτική 
ιδιοφυΐα και τις μελλοντικές νίκες του με 
τον πρωσικό στρατό, τους προσωπικούς του 
«Μυρμιδόνες». Στον Α' και Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο το Αχίλλειο έγινε νοσοκομείο και 
στρατηγείο, στη συνέχεια στέγασε σχολεία 
και το 1962 παραχωρήθηκε σε γερμανική 
εταιρεία για να μετατραπεί σε καζίνο. Το 
1982 περιήλθε πάλι στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Το 1994 πραγματοποιήθηκε εκεί η Σύνοδος 
Κορυφής των ηγετών των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. Σήμερα υπεύθυνο για το Αχίλλειο 
είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Release of “Sissy”, 
an Austrian film about 
Elisabeth’s life, 
starring Romy Schneider.

Κυκλοφόρησε η αυστριακή 
ταινία «Σίσυ», με θέμα 
τη ζωή της Ελισάβετ και 
πρωταγωνίστρια τη Ρόμι 
Σνάιντερ.

1919 Return of the palace 
to the Greek State.

Το ανάκτορο περιέρχεται 
πάλι στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 

1955

CFU
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What is happening right 
now behind the Ionian 

gastronomic scene? 
Creative chefs blend its 

intense colours, flavours 
and aromas, delivering, 

as if it’s a stage show, its 
multicultural identity and 
superiority of taste. Who 
is behind each dish? The 

flavour hunting  
–or perhaps that of the 

chefs– begins. 
Τι συμβαίνει αυτήν τη 

στιγμή στα παρασκήνια 
της γαστρονομικής σκηνής 

του Ιονίου; Ανήσυχοι 
δημιουργοί αναμειγνύουν 

τα έντονα χρώματα, τις 
γεύσεις και τα αρώματά 

του, αναδεικνύοντας, 
σαν μια καλλιτεχνική 

παράσταση, την 
πολυπολιτισμικότητα και 

τη γευστική υπεροχή του. 
Ποιος κρύβεται πίσω από 

κάθε πιάτο; Το κυνήγι 
των γεύσεων –ή μήπως 

των σεφ;– ξεκινά.   
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GUESS 
WHO'S BEHIND 

THE DISH
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1. Pomo d'Oro
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2. Fresco

GUESS 
WHO'S BEHIND 

THE DISH
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3.  Apaggio
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4. The White House 
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GUESS 
WHO'S BEHIND 

THE DISH

5. Ouzo
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GUESS 
WHO'S BEHIND 

THE DISH

6. Lichnos Beach Hotel & Suites Restaurant
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7. Fresco

TURN 
PAGE 

TO 
FIND 
OUT

PVKCFU
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1. Aristotelis 
Megoulas

Pomo d’Oro

3. Georgianna 
Chiliadaki

Apaggio – MarBella Nidο

2 & 7. Ettore Botrini

Fresco & Kerkyra 
– Ikos Dassia

The new patron chef has 
achieved in a few years to 
stand out in the culinary 
map of Corfu. His menu is 
orchestrated by the rhythm 
of seasons, while he is also 
inspired by the treasures of 
the Corfiot land, the Ionian 
Sea, the beauty of people 
and the passion of farmers; 
influences he asprires to 
elevate gastronomically. Ο 
νέος ιδιοκτήτης και σεφ 
έχει καταφέρει μέσα σε λίγα 
χρόνια να ξεχωρίσει στο 
γαστρονομικό χάρτη της 
Κέρκυρας. Το μενού του 
ενορχηστρώνει ο ρυθμός 
των εποχών, ενώ εμπνέεται 
από τους θησαυρούς της 
κερκυραϊκής γης, τη θάλασσα 
του Ιονίου, την ομορφιά των 
ανθρώπων και το μεράκι των 
παραγωγών. Φιλοδοξία του 
είναι να αναδείξει όλες αυτές 
τις επιρροές.

Awarded with a Michelin star, 
his career is full of distinctions 
and collaborations while 
his dishes stand out thanks 
to innovative elements and 
elegant food styling. His 
culinary mastery meets 
the freshest ingredients 
to create tasteful Italian 
delicacies at Fresco and 
mouthwatering local and 
Mediterranean flavours at 
Kerkyra. Βραβευμένος με 
αστέρι Michelin, μετρά 
πολυάριθμες διακρίσεις 
και συνεργασίες, ενώ τα 
πιάτα του διακρίνονται από 
πρωτοποριακά στοιχεία και 
εκλεπτυσμένο food styling. 
H μαγειρική δεξιοτεχνία 
του συναντά τα πιο φρέσκα 
υλικά, δημιουργώντας 
γευστικά ιταλικά εδέσματα 
στο Fresco και λαχταριστές 
τοπικές και μεσογειακές 
γεύσεις στο Kerkyra.     

The only woman chef in 
Greece with two Michelin stars, 
awarded as Best Female Chef 
at the Restaurant 100 Awards 
Ceremony, has conquered 
along with her cooking partner, 
Nikos Roussos, two special 
gastronomic projects: the 
Funky and the Opso in Athens 
and London, while this year 
they create haute-gastronomie 
dishes at Apaggio. Η μοναδική 
γυναίκα chef στην Ελλάδα 
με δύο αστέρια Michelin, 
αλλά και βραβευμένη ως Best 
Female Chef στο Restaurant 
100 Awards Ceremony, έχει 
κατορθώσει, μαζί με το 
μαγειρικό της ταίρι, Νίκο 
Ρούσσο, δύο ξεχωριστά 
γαστρονομικά projects, τα 
Funky και Opso σε Αθήνα 
και Λονδίνο αντίστοιχα, ενώ 
φέτος δημιουργούν μαζί 
πιάτα υψηλής γαστρονομίας 
στο Apaggio.

He blends classic Greek 
dishes with innovative high 
gastronomy techniques, 
he strongly represents 
technomotion cuisine, he is 
the recipient of two Michelin 
stars and, together with 
Georgianna Chiliadaki, he 
creates exemplary avant-
garde gastronomy dishes. 
This year, he conveys his 
talent and know-how into 
the sophisticated cuisine of 
Apaggio in Corfu. Παντρεύει 
τα κλασικά ελληνικά πιάτα 
με πρωτοποριακές τεχνικές, 
εκπροσωπεί την technomotion 
μαγειρική, έχει βραβευτεί με 
δύο αστέρια Michelin και μαζί 
με την Γεωργιάννα Χιλιαδάκη 
δημιουργούν υποδειγματικά 
πιάτα της avant-garde 
γαστρονομίας. Φέτος, 
μεταφέρει το ταλέντο και τις 
γνώσεις του στην κουζίνα του 
κερκυραϊκού Apaggio.  

3. Nikos  
Roussos

Apaggio – MarBella Nido



CFU

135

 

INFO 

Apaggio (MarBella 
Nido), Corfu
+30 26610 76452
Fresco (Ikos Dassia), 
Corfu
+30 26610 93352
Kerkyra (Ikos Dassia), 
Corfu
+30 26610 93352
Lichnos Beach Hotel  
& Suites, Parga
+30 26840 31257 
Ouzo (Ikos Dassia), 
Corfu 
+30 26610 93352
Pomo d’Oro, Corfu
+30 2661 028680
The White House, Corfu
+30 26630 91040 
+30 697 988 1131

4. Charis 
Nikolouzos

The White House 

6. Giannis 
Tsikondouras

Lichnos Beach Hotel & Suites

Having excelled next to 
distinguished Greek and 
international chefs, and 
being an authentic Corfiot, 
he represents Greek creative 
cuisine–with his island on the 
spotlight–by breathing new life 
into traditional local recipes. 
The “secret” spetsieriko or the 
original local butter he uses in 
his dishes put a strong finishing 
touch reminiscent of Corfu. 
Έχοντας διαπρέψει δίπλα σε 
διακεκριμένους Έλληνες και 
ξένους σεφ και ως γνήσιος 
Κερκυραίος, εκπροσωπεί 
την ελληνική δημιουργική 
κουζίνα με πρωταγωνίστρια 
πάντα την Κέρκυρα, δίνοντας 
νέα πνοή σε παραδοσιακές 
τοπικές συνταγές. Tο 
«μυστικό» σπετσιέρικο ή το 
γνήσιο ντόπιο βούτυρο, που 
προτιμάει στα πιάτα του, 
χαρίζουν μια δυνατή γεύση 
από το νησί.    

He has created a high-
gastronomy  à la carte menu 
based exclusively on local 
ingredients from Parga and 
the surrounding areas. The 
young chef believes that 
hotels should serve exclusively 
Greek tastes. Among other 
products, he uses shrimps 
and squids of the Amvrakikos 
Gulf, sweet preserved kum-
quats, Metsovo cheese and 
prosciutto from Drama. Το 
υψηλής γαστρονομίας à la 
carte μενού του βασίζεται στα 
τοπικά υλικά της Πάργας και 
των γύρω περιοχών. Ο νεαρός 
σεφ θεωρεί ότι στα ξενοδοχεία 
πρέπει να σερβίρονται 
αποκλειστικά ελληνικές 
γεύσεις. Μεταξύ άλλων, 
χρησιμοποιεί γαρίδες και 
σουπιές Αμβρακικού, γλυκό 
του κουταλιού κουμκουάτ, 
τυρί Μετσόβου και προσούτο 
από τη Δράμα. 

Son of a ship cook, his love 
for sea recipes came naturally. 
He was the first chef in Greece 
to serve seafood in a good 
restaurant, while in 2002 he 
conquered another milestone 
being the first ever Greek 
cuisine chef awarded with a 
Michelin star. This year, at 
Ouzo, he prepares authentic 
Greek dishes featuring his 
innovative finishing touches. 
Ως γιος καραβομάγειρα, 
η αγάπη για τη θαλασσινή 
κουζίνα ήρθε φυσικά. 
Yπήρξε ο πρώτος σεφ 
στην Ελλάδα που σέρβιρε 
θαλασσινά σε καλό 
εστιατόριο, αλλά και  
ο πρώτος σεφ ελληνικής 
κουζίνας που βραβεύτηκε 
με αστέρι Michelin. 
Φέτος, σερβίρει στο Ouzo 
αυθεντικές ελληνικές γεύσεις 
με τις χαρακτηριστικές 
καινοτόμες πινελιές του.H
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5. Lefteris  
Lazarou

Ouzo – Ikos Dassia
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LOCAL HEROES MOTIVATED BY CREATIVITY AND THEIR 
INSPIRING STORIES. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ.
by Grec14n team

CFU EFL ZTH PVK



GOUMAS WINERY
Giannis Giatras-Goumas, Owner & Icon Painter 

The story begins with his great grandfather planting the first 3.7 acres of vineyards during the 19th century, 
and then continuing with his father. Born in Maries, at an early age he learned the art of homemade wine 
produced in the land of mountainous Zakynthos. Stone, wood, old techniques and his creativity were the 
“tools” he used to continue the tradition. When he produces his wine he feels the same anticipation as when 
he paints religious icons, whereas if Zakynthos were a variety of wine it would be the “mellow, sweet Sirokos”. 
Ήταν τον 19ο αιώνα όταν φυτεύτηκαν τα 15 πρώτα στρέμματα αμπέλια, σε μια ιστορία που ξεκίνησε από 
τον προπάππο και συνεχίστηκε από τον πατέρα του. Γεννημένος στις Μαριές, έμαθε νωρίς την τέχνη 
του κρασιού. Η πέτρα, το ξύλο, η παλιά τεχνοτροπία και η δική του δημιουργικότητα ήταν τα «εργαλεία» 
του στη συνέχιση της παράδοσης. Όταν παράγει το κρασί του, αισθάνεται την ίδια αγωνία όπως όταν 
αγιογραφεί, ενώ αν η Ζάκυνθος ήταν κρασί, θα ήταν «ο μεστός, γλυκός Σιρόκος». artandwine.gr

Religious 
painting and 

artistic creations 
accompanied by 

precious wine.   
Δίπλα στο 

πολύτιμο κρασί, 
θρησκευτική 

ζωγραφική 
και εικαστικές 

δημιουργίες.  

ZTH
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ONE SMALL STEP
 Christina Mertzani and Evangelos Poulinas, Artistic Directors 

Christina and Evangelos aim at promoting the concept of dance as an artistic 
expression and creation addressed to all people. Having graduated from the 
National School of  Dance (KSOT) and the New York University respectively, they 
choreograph, tour with their team, free fall, and teach seminars at universities, 
national theatres and dance companies all over the world. As artistic directors 
of the “One small step” contemporary dance festival, they organise remarkable 
shows and seminars by established choreographers, thus promoting the culture 
of Corfu. Στόχος της Χριστίνας και του Ευάγγελου είναι να προωθήσουν την 
έννοια του χορού ως καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία προς όλους. 
Έχοντας σπουδάσει στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στο New 
York University αντίστοιχα, χορογραφούν, περιοδεύουν με την ομάδα τους, 
free fall και διδάσκουν σεμινάρια σε πανεπιστήμια, κρατικά θέατρα και ομάδες 
χορού διεθνώς. Ως καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ σύγχρονου χορού 
«Ένα μικρό βήμα», διοργανώνουν παραστάσεις και σεμινάρια καταξιωμένων 
χορογράφων, ενισχύοντας την κουλτούρα της Κέρκυρας. enamikrovima.eu

THE CITY IS A STAGE. ITS 
BUILDINGS, ITS STREETS, ITS 
SQUARES AND ITS PEOPLE 

PERFORM IN IT ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ  
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ. ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ,  
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ  

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ  
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ
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OUR CREATIONS ARE UNIQUE, 
UNREPEATABLE AND BEAR 

OUR MARK ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΙ 

ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΣ

FIRSTHING & NOEL
Eniko Orosz & Laszlo Nemeth,  

Artists and Owners of the gallery 

They always searched for a place that would 
make them feel at home. So when they visited 
Corfu for the first time, they knew that was 
it. The couple of Hungarian artists with a 
Mediterranean soul fell instantly in love with 
the sea and the kindness of the inhabitants of 
the island where they live the past three years.  
Eniko Orosz (ENIKEOROS) is a visual artist 
that loves painting, photographing and creating 
objects of art, whereas Laszlo Nemeth (NlooP) 
is a ceramist and designer. Πάντα έψαχναν ένα 
μέρος που θα τους έκανε να αισθάνονται σαν 
στο σπίτι τους. Όταν επισκέφθηκαν για πρώτη 
φορά την Κέρκυρα, ένιωσαν ότι το βρήκαν. Το 
ζευγάρι των Ούγγρων καλλιτεχνών ερωτεύθηκε 
με την πρώτη ματιά τη θάλασσα και την 
ευγένεια των κατοίκων του νησιού, στο οποίο 
ζει και δημιουργεί τα τελευταία τρία χρόνια. 
Η Eniko Orosz (ENIKEOROS) είναι εικαστική 
καλλιτέχνις, ζωγραφίζει, φωτογραφίζει και 
δημιουργεί αντικείμενα τέχνης, ενώ ο Laszlo 
Nemeth (NLooP) είναι κεραμίστας και designer. 

firsthingandnoel.com

 The couple of 
Hungarians with 
a Mediterranean 
soul instantly fell 

in love with Corfu.
Το ζευγάρι των 
Ούγγρων με τη 

μεσογειακή ψυχή 
ερωτεύτηκε την 
Κέρκυρα με την 

πρώτη ματιά.

CFU
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FIRSTHING & NOEL
Incense stick holder



CHQ

OLD PERITHIA VILLAGE 
The revival



146   GREC14N  S/W 2018-19

THE MERCHAND’S HOUSE
Mark Hendriksen & Saskia Bosch, Owners 

On a hillside of Pantokratoras, The Merchand’s House Boutique 
B&B is the realisation of a bold idea that literally and figuratively 
changed the landscape of Old Perithia. This couple of Londoners 
invested, in 2009, on the wild beauty of the abandoned village, 
renovated a complex of stone houses dating back to the Venetian 
occupation, and created an exemplary guest house. Their interest 
and perseverance paid off: old and new proprietors follow their 
example by giving life to a remarkable settlement. Σε μια πλαγιά 
του Παντοκράτορα, το Merchand’s House Boutique B&B είναι 
η πραγμάτωση μιας τολμηρής ιδέας, που κυριολεκτικά άλλαξε 
το τοπίο της Παλιάς Περίθειας. Αυτό το ζευγάρι Λονδρέζων, 
το 2009 αποφάσισε να επενδύσει στην άγρια ομορφιά του 
εγκαταλελειμμένου χωριού, ανακαινίζοντας ένα συγκρότημα 
πέτρινων κατοικιών από την εποχή της Ενετοκρατίας, 
δημιουργώντας έτσι έναν υποδειγματικό ξενώνα. Το ενδιαφέρον 
και η επιμονή τους απέδωσαν: παλαιοί και νέοι ιδιοκτήτες 
ακολουθούν το παράδειγμά τους, δημιουργώντας σιγά σιγά 

έναν οικισμό άξιο θαυμασμού. merchantshousecorfu.com 

THE VILLAGE “FOUND” US. 
SUCH A GEM NEEDS THE 
FULL SUPPORT OF THE 
LOCAL AUTHORITIES

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΜΑΣ «ΒΡΗΚΕ». ΤΕ-

ΤΟΙΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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Airport 
Guide

S P R I N G  2 0 1 8
F R A P O R T ’ S  G R E E C E  A I R P O R T S  N AV I G A T O R

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

CFU EFL ZTH PVK
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FRAPORT GREECE

A NEW ERA
Fraport Greece’s Development Plan for the new era of the 14 Greek Airports

 Τα σχέδια της Fraport Greece για τη νέα εποχή των 14 ελληνικών αεροδρομίων

As part of its mandate for taking over 
the management and operations at 
the 14 airports, Fraport Greece has 
prepared a comprehensive plan for 
the modernisation and development 
of the airports. The company’s plan 
includes immediate projects and 
development works for upgrading the 
airports’ facilities, which will contribute 
significantly to improving the overall 
customer travel experience, while 
responding to the expected increase 
in passenger traffic. Fraport Greece 
will invest a minimum of 400 million 
euros for development works by 
2021. During the 40-year concession 
period the company will implement 
additional maintenance and 
upgrading works, as well as capacity 
expansions (dependent on traffic 
growth), resulting in possible total 
investments of some 1 billion euros.
Fraport Greece’s major development 
works to be implemented during 
the first four years of the concession 
period include building five new 
passenger terminals – at the airports 
in Thessaloniki, Kerkyra (Corfu), 
Κefalonia, Kos, and Mytilene (Lesvos) 
– and expansions at other airports. 
This will result in an increase of 
100,000 m2 in terminal size at the 14 
airports, reaching a combined total 
300,000 m2.
The significant improvements for 
increasing the total capacity of the 
airports and the quality of services 
also include: increasing the number 
of check-in counters from 213 to 
297 (+40%), the number of security-
check lanes from 44 to 84 (+91%), the 
number of departure gates from 103 
to 147 (+43%), and the number of 
aircraft parking stands from 115 to 150 
(+30%).
Refurbishment projects at the 14 
airports will be implemented for: all 

15 runways, the existing terminals 
(200,000 m2 in total), sanitary facilities 
(10,000 m2 in total), 14 fire stations, 
airport apron areas, and 100 diesel 
generators. Baggage screening systems 
featuring the latest technology (inline 
system) will be installed in all airports.
An important element of Fraport 
Greece’s new era for the 14 gateways is 
to renew and modernise the external 
and internal image of the airports. 
The neat and, in some cases, new 
architectural designs will offer a new 
image at these 14 “gateways of Greek 
tourism” – creating a pleasant travel 
experience to millions of passengers 
every year.
Στο πλαίσιο ανάληψης της διαχείρισης 
και λειτουργίας των 14 αεροδρομίων, 
η Fraport Greece έχει καταρτίσει 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον 
εκμοντερνισμό και την ανάπτυξή τους. 
Το πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει 
άμεσες αλλά και σε βάθος χρόνου 
εργασίες και έργα ανάπτυξης των 
υποδομών στα αεροδρόμια, οι 
οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά 
στην αύξηση του αριθμού των 
επιβατών αλλά και στη βελτίωση 
της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας. Για 
το σύνολο των έργων ανάπτυξης, η 
Fraport Greece θα επενδύσει μέχρι 
το 2021 τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ. 
Στην υπόλοιπη διάρκεια της περιόδου 
παραχώρησης, θα πραγματοποιήσει 
επιπλέον έργα συντήρησης και 
αναβάθμισης στα αεροδρόμια, 
υλοποιώντας συνολικά επενδύσεις, 
που θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ 
περίπου.
Στο πλαίσιο των έργων ανάπτυξης που 
θα υλοποιήσει η Fraport Greece στην 
πρώτη 4ετία, θα κατασκευαστούν 5 
νέοι τερματικοί σταθμοί (αεροδρόμια 
Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, 
Κεφαλονιάς, Κω, Μυτιλήνης), ενώ τo 
συνολικό μέγεθος των 14 τερματικών 

σταθμών στα αεροδρόμια θα αυξηθεί 

κατά 100.000 m2 φτάνοντας περίπου 

στα 300.000 m2.

Οι σημαντικές βελτιώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν για την αύξηση 

τόσο της χωρητικότητας των 

αεροδρομίων όσο και της ποιότητας 

των υπηρεσιών περιλαμβάνουν, 

επίσης, την αύξηση των σταθμών 

check-in από 213 σε 297 (+40%), την 

αύξηση των σημείων ασφαλείας από 

44 σε 84 (+91%), την αύξηση των 

πυλών από 103 σε 147 (+43%) και 

την αύξηση των θέσεων στάθμευσης 

αεροσκαφών από 115 σε 150 (+30%).

Θα πραγματοποιηθεί πλήρης 

ανακαίνιση και των 15, συνολικά, 

διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης 

και όλων των τερματικών σταθμών 

(συνολικού εμβαδού 200.000 m2). 

Θα ανακαινιστούν, ακόμα, στο 

σύνολό τους οι εγκαταστάσεις 

υγιεινής (συνολικό μέγεθος: 10.000 

m2), οι πυροσβεστικοί σταθμοί των 

αεροδρομίων (14 συνολικά), οι χώροι 

στάθμευσης των αεροσκαφών και 

οι γεννήτριες ηλεκτροδότησης (100 

συνολικά). Σε όλα τα αεροδρόμια 

θα εγκατασταθεί νέο, τελευταίας 

τεχνολογίας, σύστημα ελέγχου και 

διαχείρισης αποσκευών (inline system).

Σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας 

εποχής των αεροδρομίων αποτελεί 

η ανανέωση και ο εκμοντερνισμός 

της εσωτερικής και εξωτερικής τους 

όψης. Ο προσεγμένος και σε κάποιες 

περιπτώσεις νέος αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός θα προσφέρει νέα εικόνα 

στις 14 «πύλες» του ελληνικού 

τουρισμού, δημιουργώντας μια 

ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία σε 

εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.
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CORFU, KEFALONIA, ZAKYNTHOS & AKTION AIRPORTS 
The following illustrates and summarizes the enhancement changes that will be implemented in Corfu, Kefalonia, 
Zakynthos and Aktion airports under Fraport Greece’s investment plan by 2021. Εδώ μπορεί να δει κάποιος τη 
μελλοντική εικόνα και τη συνοπτική καταγραφή των αλλαγών, που θα πραγματοποιηθούν στα αεροδρόμια της 
Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και του Ακτίου, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Fraport 
Greece μέχρι το 2021.

CORFU AIRPORT (CFU) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

• New terminal
• Expanding terminal by 10,294 m2 and remodeling current 

terminal
• HBS (Hold Baggage Screening Systems) inline screening
• Refurbishing and upgrading the fire station
• Reorganizing airport apron area
• Refurbishing airside pavement
• 27% increase in the number of check-in stations
• (from 22 to 28)
• 33% increase in the number of departure gates
• (from 9 to 12)
• 33% increase in the number of security-check lanes
• (from 6 to 8)

• Νέος Τερματικός Σταθμός
• Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 10.294 m2 και 

ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού
• Εγκατάσταση συστήματος HBS inline screening για τον 

έλεγχο των αποσκευών
• Ανακαίνιση και αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού
• Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
• Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους 

προσγείωσης-απογείωσης στάθμευσης αεροσκαφών
• 27% αύξηση των σταθμών check-in (από 22 σε 28)
• 33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 9 σε 12)
• 33% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 

αεροδρομίου (από 6 σε 8)
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• New terminal
• Εxpansion and remodeling of existing terminal
• Modern inline hold baggage system (HBS)
• Relocation of sewage system
• Reorganizing the airport apron area
• Refurbishing of aircraft parking area
• 71 percent increase in the number of Check-in Stations
• (from 7 to 12)
• 100 percent increase in the number of departure gates
• (from 3 to 6)
• Doubling the number of security-check lanes (from 2 to4)

• Νέος Τερματικός Σταθμός
• Επέκταση και ανακαίνιση τερματικού σταθμού
• Εγκατάσταση συστήματος HBS inline screening για τον   
    έλεγχο των αποσκευών
• Μετατόπιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης
• Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
• Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης- 
 απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών
• 71% αύξηση των σταθμών check-in (από 7 σε 12)
• 100% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 6)
• Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 2 σε 4)

KEFALONIA AIRPORT (EFL) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
«ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ»
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• Refurbishing and remodeling of terminal
• HBS inline screening
• Refurbishing of Air Traffic Control tower (ACT)
• New fire station
• Relocation of transformers and generators
• Reorganizing the airport apron area at the landing-take-off  
 parking areas
• Refurbishing of aircraft parking area
• Refurbishing the airside pavement at the airport’s entrance and  
 car park
• New safety and storage station
• 33 percent increase in the number of check-in counters  
 (from 15 to 20)
• 150 percent increase in the number of security lanes  
 (from 2 to 5)

• Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού
• Εγκατάσταση συστήματος HBS inline screening για τον έλεγχο  
 των αποσκευών
• Ανακαίνιση του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
• Νέος πυροσβεστικός σταθμός
• Μετεγκατάσταση των μετασχηματιστών και γεννητριών
• Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
• Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-   
 απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών
• Ανακαίνιση του οδοστρώματος στην είσοδο του αεροδρομίου  
 και στο χώρο στάθμευσης οχημάτων
• Νέος σταθμός ασφάλειας & φύλαξης
• 33% αύξηση των σταθμών Check-in (από 15 σε 20)
• 150% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του  
 αεροδρομίου (από 2 σε 5)

ZAKYNTHOS AIRPORT (ZTH) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»
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AKTION AIRPORT (PVK)  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΤΙΟΥ

• Terminal expansion by 2,381 m2 and refurbishment
• HBS inline screening
• Reorganizing airport apron area
• Refurbishing airside pavement
• 75 percent increase in the number of check-in counters 

(from 8 to 14)
• 60 percent increase in the number of departure gates
• (from 5 to 8)
• Doubling the number of security lanes (from 2 to 4)

• Επέκταση κατά 2.381 m2 και ανακαίνιση τερματικού 
σταθμού

• Εγκατάσταση συστήματος HBS inline screening για τον 
έλεγχο των αποσκευών

• Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
• Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους 

προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών
• 75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 14)
• 60% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 8)
• Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 

αεροδρομίου (από 2 σε 4)
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Επενδύοντας στο μέλλον της Ελλάδας 

Country’s biggest investor 
Ο μεγαλύτερος επενδυτής της χώρας

Concession Commencement on April 11th 2017 
with full payment of the upfront concession fee 
of 1,234 billion. // Έναρξη Παραχώρησης στις 11 
Απριλίου 2017 με την ταυτόχρονη προκαταβολή στο 
ελληνικό Δημόσιο του συνόλου των 1,234 δισ. του 
τιμήματος παραχώρησης. 

Along with the upfront concession payment, 
an annual fixed concession fee of 22.9 
million is paid to the state. // H Fraport 
Greece επίσης καταβάλλει 22,9 εκατ. ευρώ 
ως ετήσιο πάγιο τίμημα παραχώρησης στο 
ελληνικό Δημόσιο.

A variable annual concession fee of an average 
28.5% of the operational profit (EBITDA) is also 
paid by the company (*after the completion of 
works). // Ετήσιο μεταβλητό τίμημα παραχώρησης 
στο ελληνικό Δημόσιο ≈ 28,5% των λειτουργικών 
κερδών (ΚΠΤΦΑ)* (*μετά την ολοκλήρωση έργων 
αναβάθμισης).

35% of Airport Remodeling and Development 
fees (1 euro per departing passenger ≈ 13 
million/year) payed to the Greek State. // 35% 
των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης 
Αεροδρομίων (≈ 1 ευρώ ανά αναχωρούντα 
επιβάτη ≈ 13 εκατ. ευρώ/έτος) καταβάλλονται
στο ελληνικό Δημόσιο. 

Investing in 
the future of Greece

Airport Guide |  Information & Services CFU EFL ZTH PVK
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Dynamic support of tourism in 14 
regions Δυναμική στήριξη
του τουρισμού σε 14
περιοχές και τις
περιφέρειές τους 

More than 27 mil.
passengers -10.3% 
increase compared 

to 2016 Περισσότεροι 
από 27 εκατ. επιβάτες 

το 2017 - αύξηση 10,3% 
σε σχέση με το 2016

Αirlines operate 
in the 14 airports 

Αεροπορικές 
εταιρείες 

εξυπηρετούν 
τα 14 αεροδρόμια

73% international 
passengers 

27% domestic
 passengers Επιβάτες από
το εξωτερικό και 27% από 

το εσωτερικό

The 14 Airports
connect 274 destinations

to  44 countries 
by 121 airlines Τα 14 

αεροδρόμια συνδέουν 274 
προορισμούς σε 44 χώρες 

από 121 αεροπορικές 
εταιρείες

10,3% 

73%

121 
247

600
Investing in human capital  
Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους 

600 new jobs, 400 at the 14 airports, 
200 at the HQ / 600 άμεσες θέσεις 
εργασίας, 400 στα 14 αεροδρόμια, 

200 στα κεντρικά γραφεία

Investment in the future of Greece
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Infrastructure works in progress /  Έργα υποδομής σε εξέλιξη

 Airfield Ground Lighting, Construction,  
electromechanical, plumbing works 
// Εργασίες σχετικά με φωτοσήμανση, 
δομικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και 
υδραυλικά έργα

12.597
 

415€
million/εκατ.

5
5
4
15 Runway renovations // Ανακαινίσεις 

διαδρόμων απο- προσγείωσης

New Terminals in Thessaloniki, Corfu,  
Kefalonia, Mytilini and Kos // Nέοι 
Tερματικοί Σταθμοί σε Θεσσαλονίκη, 
Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μυτιλήνη, Κω

Terminal extensions in Aktio, 
Skiathos, Mykonos, Samos 
and Santorini // Eπεκτάσεις 
τερματικών σταθμών σε Άκτιο, 
Σκιάθο, Μύκονο, Σάμο, Σαντορίνη

Terminal redesigns in Zakynthos, 
Kavala, Chania and Rhodes
// Aναδιαμορφώσεις τερματικών 
σταθμών σε Ζάκυνθο, Καβάλα, 
Χανιά, Ρόδο

GATE

Investment for infrastructure 
development by 2021 // Στην 
ανάπτυξη υποδομών μέχρι το 2021

Investing in fire safety Επένδυση στην πυρασφάλεια 

10 Purchase of 10 new state-of-the-art fire trucks worth €4 million 
- Replacement of  personal protective equipment Αγορά 10 νέων 
υπερσύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων, αξίας 4 εκατ. ευρώ - 
Αντικατάσταση προστασίας ατομικού εξοπλισμού 

CFU EFL ZTH PVK
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ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR
Access the Airport quickly 
and easily, by driving your 
own car. Corfu Airport is 
located 2.7 km from the city of 
Corfu and is easily accessible 
from Democracy Avenue and 
then via Desylla, Vlacheron 
and Georgaki streets. The 
journey to and from the city 
centre takes about 10 minutes.

BY PUBLIC BUS
Direct Bus Service To and 
From the airport Information. 
Transit bus service (Bus line 

no.15) is provided between 
the Airport and the city centre 
of Corfu. At the centre, from 
the bus stop San Rocco 
Square, you can go to all 
destinations. Tickets can 
be purchased by the bus 
driver. For more Information 
please contact: http://www.
astikoktelkerkyras.gr/dataeg.
php?cat=28801

BY TAXI
24/7 metered taxi service is 
available outside the Corfu 
Airport Terminal building. 
The journey from the Airport 
to Corfu city centre is about 

10 minutes and the fare is 
normally 10€. You may be 
charged extra, if you carry 
many pieces of luggage.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Δείτε πώς θα έρθετε γρήγορα 
και εύκολα με το δικό σας 
όχημα μέχρι το αεροδρόμιο. 
Το Αεροδρόμιο της Κέρκυρας 
«Ιωάννης Καποδίστριας» 
βρίσκεται σε απόσταση 
2,7 χλμ. από το κέντρο της 
Κέρκυρας. Η διαδρομή προς 
το αεροδρόμιο από το κέντρο 
της πόλης (και αντίστροφα) 
γίνεται μέσω της Λεωφόρου 

GPS LOCATION INFORMATION
Use your GPS to drive to the Airport. For 
directions using a GPS device, find below 
the physical street address or enter the 
geographical coordinates of Corfu Airport. 
All you need to do is enter the following 
information in your GPS device.
AIRPORT ADDRESS:
Airport - Corfu,
Corfu 491 00, Greece www.cfu-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
Χρησιμοποιήστε το GPS για τη μετάβασή σας 
στο αεροδρόμιο. Για να έρθετε στο αεροδρόμιο 
με αυτοκίνητο, βρείτε εδώ τη διεύθυνση και τις 
γεωγραφικές του συντεταγμένες και απλώς 
εισάγετέ τις στη συσκευή πλοήγησης (GPS).    
ΔΙΕΘΥΝΣΗ: 
Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ιωάννης 
Καποδίστριας»,Κέρκυρα, 491 00, Ελλάδα
www.cfu-airport.gr 

39°36’27.73”N19°54’53.48”E

CFU
STATS

CORFU

To & From “Ioannis Kapodistrias” 
Aiport Από & Προς το Αεροδρόμιο 
«Ιωάννης Καποδίστριας»

STATS

2,918,434* 
Passengers

+5.1%** 
Traffic Growth

22,547
 Flights 
(Τotal scheduled 

flights 2017. Σύνολο 

προγραμματισμένων 

πτήσεων 2017)

34 Countries
(Total number of countries, 

including Greece, with 

flights from/to CFU. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις από/

προς CFU)

100 Cities
(Total number of cities, 

including Greece, with flights 

from/to CFU. Συνολικός 

αριθμός πόλεων με πτήσεις 

από/προς CFU)

106 Airports 

(Total number of airports, 

including Greece, with flights 

from/to CFU. Συνολικός 

αριθμός αεροδρομίων με 

πτήσεις από/προς CFU)

64 Airlines
(Total number of airlines, 

including Greece, with 

flights from/to CFU. 

Συνολικός αριθμός 

αεροπορικών εταιρειών με 

πτήσεις από/προς CFU)

Airport Guide |  Information & Services

* total 2017, source:
Fraport Greece & HCAA
** traffic development

 (January-December) 2017 Vs 2016
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CORFU
Δημοκρατίας και των οδών 
Δεσύλλα, Βλαχερνών και 
Γεωργάκη και διαρκεί 10 
λεπτά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Ενημερωθείτε για τις γραμμές 
των λεωφορείων που 
εξυπηρετούν το αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιο συνδέεται με 
τακτικά δρομολόγια αστικών 
λεωφορείων της γραμμής, με 
τον αριθμό 15, με το κέντρο 
της πόλης της Κέρκυρας και 
το λιμάνι. Από εκεί ξεκινούν 
δρομολόγια προς όλους 
τους προορισμούς του 
νησιού. Εισιτήριο μπορείτε να 
προμηθευτείτε από τον οδηγό.  
 
Για περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.
astikoktelkerkyras.gr/data.
php?cat=28801

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙ
Μικρές συμβουλές για 
να πάτε από και προς το 
αεροδρόμιο με ταξί. Τα ταξί 
από και προς το αεροδρόμιο 
της Κέρκυρας είναι διαθέσιμα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου. Ο χρόνος που 
χρειάζεται για να φτάσετε 
από το αεροδρόμιο στην 
πόλη της Κέρκυρας είναι 10’ 
και το κόστος ενός ταξί είναι 
περίπου 10€.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE
You are not travelling alone... 
so we take care of your 
luggage!
As you look forward to 
your departure, we provide 
services and facilities for the 
transportation and safety of 
your luggage, no matter how 
big they may be. 

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

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

LOST AND FOUND
Airlines and their respective 
ground-handling agents 
will be happy to assist you 
in locating your missing 

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
Επειδή δεν ταξιδεύετε μόνοι... 
φροντίζουμε για τις αποσκευ-
ές σας! Όσο εσείς ανυπο-
μονείτε για την αναχώρησή 
σας, εμείς σας παρέχουμε 
υπηρεσίες και ευκολίες για τη 
μεταφορά και την ασφάλεια 
των αποσκευών σας.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για τη διευκόλυνσή σας, 
στους τερματικούς σταθμούς 
του αεροδρομίου υπάρχει ει-
δικό σύστημα, που διασφαλίζει 
τη διαθεσιμότητα καροτσιών 
για τη μεταφορά των απο-
σκευών σας.

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

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

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ανάγκης 
και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών 
το αεροδρόμιό μας 
διαθέτει Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τις 
Πληροφορίες του 
αεροδρομίου.

CORFU AIRPORT 
PARKING

PARKING
Park at the airport and save 
time.
Now you can park quickly 
and easily in the special 
car parking facilities of 
Corfu International Airport. 
A comfortable place with 
plenty of parking space 
which gives you direct access 
and saves you time before 
your trip or in case you want 
to pick up a traveller.

ONTIME PARKING
Ontime Parking is located 
right next to the Corfu Airport 

terminal building. Built on 
7.000 sqm, 271 cars capacity 
parking offers hourly (short-
term) and daily (long-term) 
rates for safe and secure 
car parking. It is fenced and 
monitored with security 
cameras 24 hours a day.
The parking is fully accessible 
to people with disabilities and 
the Ontime Parking provides 
disabled parking spaces which 
are free of charge.
Also, it provides free of charge 
parking for up to 20 minutes.

PARKING
Παρκάρετε στο αεροδρόμιο 
και κερδίστε χρόνο.
Παρκάρετε γρήγορα και 
εύκολα στον ειδικό χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων του 
αεροδρομίου. Ένας άνετος 
χώρος με πολλές θέσεις που 
παρέχει άμεση πρόσβαση 
και εξοικονόμηση χρόνου 
πριν το ταξίδι ή αν θέλετε 
να παραλάβετε κάποιον 
ταξιδιώτη.
 
ONTIME PARKING
Το Ontime Parking βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα από το κτίριο 
του τερματικού σταθμού του 
αεροδρομίου της Κέρκυρας. 
Είναι χτισμένο σε 7.000 τ.μ., 
χωρητικότητας 271 θέσεων, 
διαθέτει ασφαλή στάθμευση 
μικρής και μακράς διάρκειας. 
Είναι περιφραγμένο και 
παρακολουθείται από 
κάμερες ασφαλείας όλο 
το 24ωρο. Ο χώρος του 
πάρκινγκ είναι πλήρως 
προσβάσιμος από Άτομα 
με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και 

CAR RENTAL

A destination worth

exploring by car. Do you want 

to get around easily, quickly and 

on your own terms? We have 

found the most interesting car 

rental options for you. Find out 

more about your choices at the 

airport.

Έναν προορισμό αξίζει να τον 

εξερευνήσεις με αυτοκίνητο. 

Θέλετε να μετακινηθείτε εύκολα, 

γρήγορα και σύμφωνα με τους 

δικούς σας όρους; Φροντίσαμε 

για εσάς και βρήκαμε τις πιο 

ενδιαφέρουσες προτάσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτου.

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26610 42007 
corfuap@avis.gr

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26610 49400

john.skempris@enterprise.gr

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης

+30 26610 46440, +30 6940 
166613 kerkyraairport@

greenmotion.gr

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26610 33547
reservations@hertz.gr, 

reservations@thrifty.com.gr

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26610 80710
deskkerkyra.@sixt.gr

CFU
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PRICELIST P1 / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ P1

DURATION / ΔΙΆΡΚΕΙΆ PRICE / ΤΙΜΉ

Until 20 minutes / Έως 20 λεπτά Free 
/ Δωρεάν

20 minutes - 1 hour / 20’ - 1 ώρα 3€

1 - 2 hours / 1 - 2 ώρες 4€

2 - 3 hours / 2 - 3 ώρες 4,50€

3 - 5 hours / 3 - 5 ώρες 5€

5 -7 hours / 5 -7 ώρες 5,50€

7 - 10 hours / 7 - 10 ώρες 6€

10 - 15 hours / 10 - 15 ώρες 7€

15 - 24 hours / 15 - 24 ώρες 9€

1 - 2 days / 1 - 2 μέρες 16€

2 - 3 days / 2 - 3 μέρες 20€

3 - 4 days / 3 - 4 μέρες 24€

4 - 5 days / 4 - 5 μέρες 28€

Each additional day (after 5th day) / Επιπλέον 
μέρα (μετά την 5η) +4€

1 month / 1 μήνας 100€

PRICELIST P2 / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ P2

DURATION / ΔΙΆΡΚΕΙΆ PRICE / ΤΙΜΉ

Until 1 hour / Έως 1 ώρα 3€

1 - 2 hours / 1 - 2 ώρες 4€

2 - 3 hours / 2 - 3 ώρες 4,50€

3 - 5 hours / 3 - 5 ώρες 5€

5 - 7 hours / 5 - 7 ώρες 5,50€

7 - 10 hours / 7 - 10 ώρες 6€

10 - 15 hours / 10 - 15 ώρες 7€

15 - 24 hours / 15 - 24 ώρες 9€

1 - 2 days / 1 - 2 μέρες 16€

2 - 3 days / 2 - 3 μέρες 20€

3 - 4 days / 3 - 4 μέρες 24€

4 - 5 days / 4 - 5 μέρες 28€

Each additional day (after 5th day) / Επιπλέον 
μέρα (μετά την 5η) +4€

1 month / 1 μήνας 100€

το Ontime Parking διαθέτει 
δωρεάν θέσεις στάθμευσης 
για AMEA.
Επίσης, παρέχει δωρεάν 
στάθμευση μέχρι 20 λεπτά. 
Τηλέφωνο: +30 26610 39542

SHOP & DINE

Because an airport is much 
more than departures and 
arrivals!

HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Departures, Airside Area
In a cozy, friendly, easy to 
shop environment you will 
find a wide selection of 
all well-known perfumes 
& cosmetics’ brands, 
tobacco products, spirits, 
confectionery, Greek 
gourmet, toys, electronics, 
watches and accessories, 
as well as the collections 
of famous brands such 
as Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Michael Kors, 
Polo Ralph Lauren and many 
more in competitive prices.

ONTIME
FOLK ART & MORE 
Airside and Landside Areas of 
the airport
Ontime Folk Art & More 
shops offer a wide array of 
Corfiot traditional and folk art 
souvenirs as well as unique 
handmade gift items from 
local suppliers.
In all Ontime shops you will 
also find handmade products, 
travel accessories, toys, 
maps, books, magazines, 
newspapers, calendars, 
herbal and handmade 
cosmetics.
 
RESTAURANTS & CAFES
Delicious treats and aromatic 
coffee await you here!

EVEREST
Airside and Landside Areas of 
the airport
Everest is a leading brand 
in the Greek snack & coffee 
market that has been 
operating for over 50 years. 
Although the brand is mostly 
known for its trademark 
sandwich and innovative 

pastry products, it has also 
managed to establish itself 
in the demanding coffee 
market. Adapting to and 
meeting the customers’ 
needs constitute the core of 
the brand’s DNA. 
 
ONTIME COFFEE & MORE 
Departures, Landside, 
Mezzanine Level
The Ontime café-bar 
restaurant located in the first 
floor of the airport offers 
authentic Greek flavours, 
as well as a wide variety of 
traditional Corfiot dishes, 
prepared with fresh local 
ingredients and lot of love!
 
UPPER CRUST 
Departures, Airside
A fast urban bakery brand, 
focused around hero bread 
products –famous baguettes 
and signature flatbreads. 
Our extensive range means 
we will have something to 
appeal to everyone, from 
familiar local flavors and 
recipes to classic sandwich 
combinations with broad 
international appeal.

NEGRONI-ARTISAN ITALIAN 
PIZZA & PANINI 
Departures, Airside
Negroni’s Pizza and paninis 
are known and loved the 
world over and, an easy 
choice for the multitude of 
international passengers at 
an airport – there’s always 
something for everyone. 
Our pizzas are baked in 
the unit in our oven in 
front of the customer’s 
eyes. Negroni is your 
neighbourhood Italian 
kitchen specializing in little 
Italian plates that are big on 
Italian flavour. Fresh, artisan 
pizzas with premium quality 
ingredients are baked 
throughout the day.
 
STAR CHIPS-CHIPS AND 
BURGER 
Departures, Airside
Star Chips is a counter 
service style offering 
travellers the rich full 
flavours of burgers 
accompanied by the classic 
potato chips. 
Star Chips is characterized 
by its simple yet delicious 
approach to cooking 

resulting to awesome 
burgers.
 
BEER GARDEN 
Departures, External Area
Beer Garden is developed at 
an outdoor area. This unique 
outdoor gathering area for 
the airport’s passengers and 
visitors offers an experience 
of enjoying the area’s scape 
and weather while eating or 
drinking. 
Food offer includes hot dogs, 
burgers, toasts & sandwiches 
and pasty products among 
others.

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΥΣΗ

Γιατί το αεροδρόμιο είναι 
πολύ περισσότερα από 
αφίξεις και αναχωρήσεις!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον παρέχουν, 
σε ανταγωνιστικές τιμές, 
ολοκληρωμένες συλλογές 
αρωμάτων και καλλυντικών 
επώνυμων οίκων, είδη 
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καπνού, οινοπνευματώδη, 
σοκολατοειδή, ελληνικά 
παραδοσιακά προϊόντα, 
παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, 
ρολόγια, κοσμήματα και 
αξεσουάρ, καθώς και τις 
συλλογές διάσημων οίκων, 
όπως Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Michael Kors, 
Polo Ralph Lauren και πολλών 
άλλων.

ONTIME FOLK & ART 
Αναχωρήσεις, Περιοχές 
Ελεύθερης και Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης
Τα καταστήματα λαϊκής 
τέχνης Ontime διαθέτουν 
μεγάλη ποικιλία από 
παραδοσιακά και 
αναμνηστικά προϊόντα 
λαϊκής τέχνης της περιοχής, 
καθώς και μοναδικά 
χειροποίητα είδη δώρων 
από τοπικούς προμηθευτές 
της Κέρκυρας. Στα 
καταστήματα Ontime 
μπορείτε επίσης να βρείτε 
χειροποίητα προϊόντα, 
παιχνίδια, είδη ταξιδιού, 
χάρτες, βιβλία, περιοδικά, 
εφημερίδες, ημερολόγια, 
φυτικά και χειροποίητα 
καλλυντικά.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΚΑΦΕ
Νόστιμες, γευστικές 
προτάσεις και ο πιο 
απολαυστικός καφές σας 
περιμένουν εδώ!

EVEREST
Αναχωρήσεις Περιοχές 
Ελεγχόμενης και Ελεύθερης 
Πρόσβασης, Ισόγειο
Τα Everest είναι μια ηγετική 
μάρκα στην ελληνική αγορά 
των σνακ και του καφέ, η 
οποία λειτουργεί με επιτυχία 
εδώ και περισσότερα 
από 50 χρόνια. Παρότι τα 
Everest είναι γνωστά για το 
σάντουιτς-σήμα κατατεθέν 
και τα καινοτόμα προϊόντα 
ζύμης και σφολιάτας 
που προσφέρουν, έχουν 
τοποθετηθεί δυναμικά 
στην απαιτητική αγορά 
του καφέ. Η φιλοσοφία 
do-it-your-way και η 
εξατομίκευση των επιλογών 
του πελάτη αποτελούν το 
σημαντικότερο στοιχείο του 
DNA της μάρκας. 

ATMS

Get served directly and 

easily. Cash or credit 

cards make your moves 

easier and help you to 

arrange any outstanding 

issues even shortly before 

departure or after your 

arrival at the airport. 

Εξυπηρετηθείτε άμεσα και 

εύκολα. Μετρητά και κάρτες 

κάνουν τις κινήσεις σας πιο 

εύκολες και σας βοηθούν 

να τακτοποιήσετε τυχόν 

εκκρεμότητες ακόμη και λίγη 

ώρα πριν από την αναχώρηση 

ή μετά την άφιξή σας στο 

αεροδρόμιο.

All Users Area. Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Departures, Airside & Arrivals, 
Airside. Αναχωρήσεις, 
Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης & Αφίξεις, 
Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης.

Arrivals, All Users Area. 
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης

CURRENCY EXCHANGE/
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Foreign currency in exchange 

rates constantly updated 

from global markets. 

Preparing to travel abroad 

and need foreign currency for 

your daily expenses? At the 

airport, we serve you every 

day, every hour, immediately. 

Προμηθευτείτε συνάλλαγμα 

σε ενημερωμένες ισοτιμίες. 

Ετοιμάζεστε για ταξίδι στο 

εξωτερικό και χρειάζεστε συ-

νάλλαγμα για τις καθημερινές 

κινήσεις, αλλά και αγορές και 

δραστηριότητές σας; Άμε-

ση εξυπηρέτηση κάθε ώρα 

της ημέρας στα ακόλουθα 

σημεία.

Arrivals, All Users
Buying and selling more than 
50 different currencies 7X7. 
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης.
Αγορά και πώληση για 
περισσότερα από 50 
διαφορετικά νομίσματα 7Χ7.

ONTIME COFFEE & MORE 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης, 
Ημιόροφος
Το καφέ-μπαρ εστιατόριο 
Ontime στον πρώτο όροφο 
του αεροδρομίου προσφέ-
ρει αυθεντικές ελληνικές 
γεύσεις, ενώ διαθέτει 
μεγάλη ποικιλία από παρα-
δοσιακά κερκυραϊκά πιάτα, 
φτιαγμένα με ολόφρεσκα 
τοπικά υλικά και πολύ 
μεράκι!
 
UPPER CRUST 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Διεθνούς εμβέλειας cafe 
bakery που προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία γεύσεων, 
με χαρακτηριστικό τις 
γνωστές σε όλους μας 
μπαγκέτες. Διεθνείς 
και τοπικές γεύσεις 
προσφέρουν κάτι 
ξεχωριστό σε κάθε 
επιβάτη. Τα προϊόντα μας 
καλύπτουν τεράστιο φάσμα 
γευστικών προτιμήσεων, 
ενώ οι μαγευτικές μας 
βιτρίνες θα σας ανοίξουν 
την όρεξη. 
 
NEGRONI-ARTISAN 
ITALIAN PIZZA & PANINI 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Το Negroni προσφέρει 
πλούσια και απολαυστική 
γευσιγνωσία ιταλικής 
κουζίνας. Ποικιλίες από 
pizzas και paninis, που 
έχουν αγαπηθεί από όλο 
το επιβατικό κοινό σε πάρα 
πολλά αεροδρόμια. Όλα 
αυτά αποτελούν πάντοτε 
κάτι ξεχωριστό για κάθε 
επιβάτη.  
Τα πάντα φτιάχνονται 
με τον παραδοσιακό 
ιταλικό τρόπο μπροστά 
στα μάτια των επιβατών, 
χρησιμοποιώντας πάντα 
τα πιο φρέσκα υλικά. 
Έτσι σε κάθε πιάτο μας 
προσφέρεται άριστη 
ποιότητα και μοναδικές 
γεύσεις.
 
STAR CHIPS-CHIPS AND 
BURGER 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Στo Star Chips οι 
επιβάτες μπορούν να 
επιλέξουν μέσα από μια 
μεγάλη γκάμα μπέργκερ, 
συνοδευόμενα με 
παραδοσιακά φτιαγμένες 
τηγανητές πατάτες. 
Η απλή και ταυτόχρονα 
απολαυστική κουζίνα 
μας είναι μοναδική και 
απεικονίζει την τελειότητα 
σε κάθε πιάτο μας.

BEER GARDEN 
Αναχωρήσεις, Εξωτερικός 
Χώρος
Η μοναδικότητα του χώρου, ο 
οποίος βρίσκεται σε ανοιχτό 
μέρος του αεροδρομίου, 
προσφέρει στους επιβάτες 
την αξέχαστη ευκαιρία να 
απολαύσουν το ποτό ή το 
φαγητό τους υπό τον όμορφο 
και ζεστό ελληνικό ήλιο. 
Στο χώρο προσφέρεται 
μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, 
όπως χοτ ντογκ, μπέργκερ, 
τοστ και σάντουιτς, πίτες, 
καθώς και πολλά άλλα.

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

CFU
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ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR
Access the Airport quickly 
and easily, by driving your 
own car. 
Kefalonia Airport is located 
9 km from Argostoli and is 
easily accessible from the 
provincial road Argostoliou-
Lakithras. The journey to and 
from the city centre takes 
about 15 minutes.

BY PUBLIC BUS
Direct Bus Service To and 
From the airport Information. 
Transit bus service is provided 
between the Airport and the 
city of Argostoli (only during 
summer season). There is a 
public bus stop in front of 

the terminal building. Tickets 
can be purchased by the bus 
driver. For more information 
please visit the official 
web site of the Kefalonia 
bus service http://www.
ktelkefalonias.gr/en.

BY TAXI
24/7 metered taxi service is 
available outside the Kefalonia 
Airport Terminal building. 
The journey from the Airport 
to Argostoli is about 15 
minutes and the fare is 
normally 15-20€. You may be 
charged extra, if you carry 
many pieces of luggage.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Δείτε πώς θα έρθετε γρήγορα 

και εύκολα με το δικό σας 
όχημα μέχρι το αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιο της 
Κεφαλονιάς βρίσκεται σε 
απόσταση 9 χλμ. από το 
Αργοστόλι. Η διαδρομή προς 
το αεροδρόμιο από το κέντρο 
της πόλης (και αντίστροφα) 
γίνεται μέσω του επαρχιακής 
οδού Αργοστολίου-Λακήθρας 
και διαρκεί 15 λεπτά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Ενημερωθείτε για τις γραμμές 
των λεωφορείων που 
εξυπηρετούν το αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιό μας συνδέεται 
με τακτικά δρομολόγια 
λεωφορείων με το Αργοστόλι 
μόνο κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Η αφετηρία 

GPS LOCATION INFORMATION
Use your GPS to drive to the Airport. For 
directions using a GPS device, find below the 
physical street address and the geographical 
coordinates of Kefalonia Airport. All you need 
to do is enter the following information in your 
GPS device.
AIRPORT ADDRESS:
Kefalonia Airport, Kefalonia, 281 00, Greece 
www.efl-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
Χρησιμοποιήστε το GPS για τη μετάβασή σας 
στο αεροδρόμιο. Για να σας βοηθήσουμε να 
έλθετε στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο, βρείτε 
εδώ τη διεύθυνση και τις γεωγραφικές του συ-
ντεταγμένες. Απλώς, εισάγετέ τις στη συσκευή 
πλοήγησης (GPS) που διαθέτετε.
ΔΙΕΘΥΝΣΗ: 
Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, Κεφαλονιά, 281 00, 
Ελλάδα www.efl-airport.gr

38° 7’10.83”N20°30’20.13”E

EFL
STATS

KEFALONIA

To & From “Anna Pollatou” Aiport
Από & Προς το Αεροδρόμιο «Άννα 
Πολλάτου»

STATS

629,671* 
Passengers

+15.1%** 
Traffic Growth

5,903
 Flights 
(Τotal scheduled 

flights 2017. Σύνολο 

προγραμματισμένων 

πτήσεων 2017)

14 Countries
(Total number of countries, 

including Greece, with 

flights from/to EFL. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις από/

προς EFL)

35 Cities
(Total number of cities, 

including Greece, with flights 

from/to EFL. Συνολικός 

αριθμός πόλεων με πτήσεις 

από/προς EFL)

40 Airports 

(Total number of airports, 

including Greece, with flights 

from/to EFL. Συνολικός 

αριθμός αεροδρομίων με 

πτήσεις από/προς EFL)

29 Airlines
(Total number of airlines, 

including Greece, with 

flights from/to EFL. 

Συνολικός αριθμός 

αεροπορικών εταιρειών με 

πτήσεις από/προς EFL)

Airport Guide |  Information & Services

* total 2017, source:
Fraport Greece & HCAA
** traffic development

 (January-December) 2017 Vs 2016
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βρίσκεται ακριβώς έξω από 
το κτίριο του αεροδρομίου. 
Εισιτήριο μπορείτε να 
προμηθευτείτε από τον οδηγό.
Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφτείτε τον επίσημο 
ιστότοπο του ΚΤΕΛ 
Κεφαλονιάς http://www.
ktelkefalonias.gr/el.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙ
Μικρές συμβουλές για 
να πάτε από και προς 
το αεροδρόμιο με ταξί. 
Τα ταξί από και προς το 
αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς 
είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου (24/7). 
Ο χρόνος που χρειάζεται 
για να φτάσετε από το 
αεροδρόμιο στο Αργοστόλι 
είναι 15 λεπτά και το κόστος 
ενός ταξί είναι περίπου 15-20.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE
You are not travelling alone... 
so we take care of your 
luggage! As you look forward 
to your departure, we provide 
services and facilities for the 
transportation and safety of 
your luggage, no matter how 
big they may be. 

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

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

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
Επειδή δεν ταξιδεύετε 
μόνοι... φροντίζουμε για τις 
αποσκευές σας!
Όσο εσείς ανυπομονείτε για 
την αναχώρησή σας, εμείς 
σας παρέχουμε υπηρεσίες και 
ευκολίες για τη μεταφορά και 
την ασφάλεια των αποσκευών 
σας.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για τη διευκόλυνσή σας, 
στους τερματικούς σταθμούς 
του αεροδρομίου υπάρχει 
ειδικό σύστημα που 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
καροτσιών για τη μεταφορά 
των αποσκευών σας.

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

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

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ανάγκης και για 
την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών το αεροδρόμιό 

μας διαθέτει Σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τις Πληροφορίες του 
αεροδρομίου.

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΥΣΗ

Γιατί το αεροδρόμιο είναι 
πολύ περισσότερα από 
αφίξεις και αναχωρήσεις!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον παρέχουν, 
σε ανταγωνιστικές τιμές, 
ολοκληρωμένες συλλογές 
αρωμάτων και καλλυντικών 
επώνυμων οίκων, είδη 
καπνού, οινοπνευματώδη, 
σοκολατοειδή, ελληνικά 
παραδοσιακά προϊόντα, 
παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, 
ρολόγια, κοσμήματα και 
αξεσουάρ, καθώς και τις 
συλλογές διάσημων οίκων 
όπως Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Michael Kors, 
Polo Ralph Lauren και πολλών 
άλλων.

ONTIME COFFEE & MORE 
Αναχωρήσεις, Περιοχές 
Ελεγχόμενης και Ελεύθερης 
Πρόσβασης και Εξωτερικός 
Χώρος
Το δίκτυο καφέ-αναψυκτηρίων 
Ontime διαθέτει πολύχρονη 
παρουσία σε αεροδρόμια της 
Ελλάδας, βασιζόμενο στην 

CAR RENTAL

A destination worth
exploring by car. Do you want to 
get around easily, quickly and on 
your own terms? We have found 
the most interesting car rental 
options for you. 
Find out more about your 
choices at the airport. 
Έναν προορισμό αξίζει να τον 
εξερευνήσεις με αυτοκίνητο. 
Θέλετε να μετακινηθείτε εύκολα, 
γρήγορα και σύμφωνα με τους 
δικούς σας όρους;
Φροντίσαμε για εσάς και 
βρήκαμε τις πιο ενδιαφέρουσες 

προτάσεις ενοικίασης 
αυτοκινήτου.

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26610 24404, +30 26610 
21827 kefalonia.ap@avis.gr

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26710 41170 
airportkefalonia@enterprise.gr 

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
+30 26710 42142
reservations@hertz.gr, 
reservations@thrifty.com.gr

Arrivals, All Users
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
26710-41448
efl@goldcar.com 

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

Location at the Airport 
Θέση στο Αεροδρόμιο:

Eurobank

All Users Area / Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Euronet

Arrivals, Airside / Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Piraeus Bank

All Users Area / Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

άψογη εξυπηρέτηση και στην 
παροχή εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντων. Η προσφορά, 
εξάλλου, αυθεντικών τοπικών 
γεύσεων αλλά και διεθνώς 
γνωστών προϊόντων σε χρόνο 
on time είναι η φιλοσοφία, 
πάνω στην οποία βασίζεται 
για να εξυπηρετεί καθημερινά 
χιλιάδες επισκέπτες!

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

EFL
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ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR
Access the Airport quickly 
and easily, by driving your 
own car. 
Zakynthos Airport is 
located 5 km from the 
city of Zakynthos and is 
easily accessible from 
the provencial road 
Zakynthos-Keriou and 
Stravopodi street. The 
journey to and from the 
city centre takes about 15 
minutes. Laganas is 6,8 

km away from the airport 
and the journey from 
the Airport is about 10 
minutes.

BY TAXI
24/7 metered taxi service 
is available outside the 
Zakynthos Airport Terminal 
building. The journey from 
the Airport to the city of 
Zakynthos is about 10-15 
minutes and the fare is 
normally 10€. You may be 
charged extra, if you carry 
many pieces of luggage.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Δείτε πώς θα έρθετε 
γρήγορα και εύκολα με το 
δικό σας όχημα μέχρι το 
αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιο της 
Ζακύνθου βρίσκεται σε 
απόσταση 5 χλμ. από την 
πόλη της Ζακύνθου. Η 
διαδρομή από το αεροδρόμιο 
προς το κέντρο της πόλης 
(και αντίστροφα) γίνεται 
μέσω της επαρχιακής 
οδού Ζακύνθου-Κερίου 
και της οδού Στραβοπόδη 

GPS LOCATION INFORMATION
Use your GPS to drive to the Airport. For 
directions using a GPS device, find below the 
physical street address and the geographical 
coordinates of Zakynthos Airport. All you need 
to do is enter the following information in your 
GPS device.  
AIRPORT ADDRESS:
Zakynthos Airport, Zakynthos, 290 92, Greece 
www.zth-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
Χρησιμοποιήστε το GPS για τη μετάβασή σας 
στο αεροδρόμιο. Για να σας βοηθήσουμε να 
έλθετε στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο, βρείτε 
εδώ τη διεύθυνση και τις γεωγραφικές του συ-
ντεταγμένες. Απλώς, εισάγετέ τις στη συσκευή 
πλοήγησης (GPS) που διαθέτετε.   
ΔΙΕΘΥΝΣΗ: 
Αεροδρόμιο Ζακύνθου, Ζάκυνθος, 290 92,  
Ελλάδα www.zth-airport.gr

37°45’16.38”N20°53’13.95”E

ZTH
STATS

ZAKYNTHOS

To & From “Dionysios Solomos” 
Aiport Από & Προς το Αεροδρόμιο 
«Διονύσιος Σολωμός»

STATS

1,659,646* 
Passengers

+16.9%** 
Traffic Growth

12,387
 Flights 
(Τotal scheduled 

flights 2017. Σύνολο 

προγραμματισμένων 

πτήσεων 2017)

28 Countries
(Total number of countries, 

including Greece, with 

flights from/to ZTH. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις από/

προς ZTH)

67 Cities
(Total number of cities, 

including Greece, with flights 

from/to ZTH. Συνολικός 

αριθμός πόλεων με πτήσεις 

από/προς ZTH)

72 Airports 

(Total number of airports, 

including Greece, with flights 

from/to ZTH. Συνολικός 

αριθμός αεροδρομίων με 

πτήσεις από/προς ZTH)

50 Airlines
(Total number of airlines, 

including Greece, with 

flights from/to ZTH. 

Συνολικός αριθμός 

αεροπορικών εταιρειών με 

πτήσεις από/προς ZTH)

Airport Guide |  Information & Services

* total 2017, source:
Fraport Greece & HCAA
** traffic development

 (January-December) 2017 Vs 2016
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ZAKYNTHOS

και διαρκεί 15 λεπτά. Ο 
Λαγανάς απέχει 6,8 χλμ. 
και η διαδρομή διαρκεί 10 
λεπτά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙ
Μικρές συμβουλές για 
να πάτε από και προς 
το αεροδρόμιο με ταξί. 
Τα ταξί από και προς το 
αεροδρόμιο της Ζακύνθου 
είναι διαθέσιμα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου 
(24/7). Ο χρόνος που 
χρειάζεται για να φτάσετε 
από το αεροδρόμιο στην 
πόλη της Ζακύνθου είναι  
10-15 λεπτά και το κόστος 
ενός ταξί είναι περίπου 10€.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE
You are not travelling 
alone... so we take care of 
your luggage!
As you look forward to 
your departure, we provide 
services and facilities for the 
transportation and safety 
of your luggage, no matter 
how big they may be. 

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

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

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

BABY ROOM
You’ll find a baby room at 
sanitary facilities. Sanitary 
facilities include baby room 
where you can change or 
nurse your child in privacy. 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
Επειδή δεν ταξιδεύετε 
μόνοι... φροντίζουμε για τις 
αποσκευές σας!
Όσο εσείς ανυπομονείτε για 
την αναχώρησή σας, εμείς 
σας παρέχουμε υπηρεσίες 
και ευκολίες για τη 
μεταφορά και την ασφάλεια 
των αποσκευών σας.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για τη διευκόλυνσή 
σας, στους τερματικούς 
σταθμούς του αεροδρομίου 
υπάρχει ειδικό σύστημα, 
που διασφαλίζει τη 
διαθεσιμότητα καροτσιών 
για τη μεταφορά των 
αποσκευών σας.

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

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

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Χώρος περιποίησης 
βρεφών Στο αεροδρόμιό 
μας, στις εγκαταστάσεις 
υγιεινής, θα βρείτε χώρο 
περιποίησης βρεφών, όπου 
μπορείτε να αλλάξετε ή να 
φροντίσετε το μωρό σας. 

CAR RENTAL

A destination worth

exploring by car. Do you want 

to get around easily, quickly and 

on your own terms? We have 

found the most interesting car 

rental options for you. 

Find out more about your 

choices at the airport. 

Έναν προορισμό αξίζει να τον 

εξερευνήσεις με αυτοκίνητο. 

Θέλετε να μετακινηθείτε 

εύκολα, γρήγορα και σύμφωνα 

με τους δικούς σας όρους;

Φροντίσαμε για εσάς και 

βρήκαμε τις πιο ενδιαφέρουσες 

προτάσεις ενοικίασης 

αυτοκινήτου.

Arrivals, All Users

Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 

Πρόσβασης

+30 26950 33209

zakynthos-ap@avis.gr

Arrivals, All Users

Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 

Πρόσβασης

+30 26950 24287

reservations@hertz.gr, 

reservations@thrifty.com.gr

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

Location at the Airport 
Θέση στο Αεροδρόμιο:

Eurobank

All Users Area / Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Euronet

Arrivals, Airside & Arrivals, 
All Users. / Αφίξεις, 
Περιοχή Ελεγχόμενης 
Πρόσβασης & Αφίξεις, 
Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ανάγκης 
και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών 
το αεροδρόμιο μας 
διαθέτει Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τις 
Πληροφορίες του 
αεροδρομίου.

SHOP & DINE

Because an airport is much 
more than departures and 
arrivals!

SHOP
HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Departures, Airside Area
In a cozy, friendly, easy to 
shop environment you will 
find a wide selection of 
all well-known perfumes 
& cosmetics’ brands, 
tobacco products, spirits, 
confectionery, Greek gourmet, 
toys, electronics, watches and 
accessories, as well as the 
collections of famous brands 
such as Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Michael Kors, Polo 
Ralph Lauren and many more 
in competitive prices.

ΑIRCANTEEN 
Departures, Airside, Ground 
Level Aircanteen is a modern 

snack & coffee concept store 
offering pies, sandwiches, 
pizza, salads and desserts in 
tasteful inspired combinations 
and of course a wide range 
of coffees, full of flavour and 
rich aroma.
 
MI CAFETAL 
Departures, Airside, 
Mezzanine Level
At Mi Cafetal your day starts 
with our excellent, rich in 
flavour and aroma coffee. You 
can also enjoy hot or cold 
espresso and cappuccino 
from selected varieties of 
100% Arabica blend. For a 
quick bite you can choose 
from a wide variety of 
sandwiches, prepared daily 
with fresh Greek products, 
or select between traditional 
Greek pies, croissants, 
cookies, muffins and pizza. To 
replenish your energy supply, 
sample our freshly squeezed 

ZTH
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and high in nutritional value 
juices, while if you want 
something to cool you down, 
you should try our gourmet 
ice cream made out of fresh 
Greek milk and fruits. Our 
stores unrivalled aesthetics 
and modern design, our 
employees politeness and 
our focus on hygiene and 
quality are combined to 
offer you a top of the line 
experience while you enjoy 
our delicacies. Our company 
is verified according to ISO 
9001: 2008 & ISO 22000: 
2005 Quality and Food 
Safety Systems. 

RITAZZA 
Departures, All Users Area
Serving up an extensive 
range of coffees and 
innovating to ensure our 
offer is always one step 
ahead. Our snacks, sweet 
treats and sandwiches 
are designed to perfectly 
complement our extensive 
coffee and beverages   
menu. We are inspired 
by the cosmopolitan and 
multicultural European 
café culture where coffee 
is less of a caffeine hit and 
more of an opportunity to 
regenerate. Stay tuned…
more coming soon! For 
more details visit out airport 
website www.zth-airport.gr.

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΥΣΗ

Γιατί το αεροδρόμιο είναι 
πολύ περισσότερα από 
αφίξεις και αναχωρήσεις!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον παρέχουν, 
σε ανταγωνιστικές τιμές, 
ολοκληρωμένες συλλογές 
αρωμάτων και καλλυντικών 
επώνυμων οίκων, είδη 
καπνού, οινοπνευματώδη, 
σοκολατοειδή, ελληνικά 
παραδοσιακά προϊόντα, 
παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, 
ρολόγια, κοσμήματα και 
αξεσουάρ, καθώς και τις 
συλλογές διάσημων οίκων, 
όπως Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Michael Kors, 
Polo Ralph Lauren και πολλών 
άλλων.

ΑIRCANTEEN 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης, 
Ισόγειο.
Τo Αircanteen είναι ένα 
μοντέρνο concept που 
προσφέρει πίτες, σάντουιτς, 

πίτσες, σαλάτες και γλυκά 
σε ιδιαίτερες και άκρως 
απολαυστικές συνθέσεις και 
φυσικά μια ευρεία γκάμα από 
καφέδες με εξαιρετική γεύση 
και άρωμα.
 
MI CAFETAL 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης, 
Ημιόροφος  
Στα Mi Cafetal η μέρα σας 
ξεκινά με τον εξαιρετικό 
καφέ μας, πλούσιο σε γεύση 
και άρωμα. Απολαύστε 
ζεστό ή κρύο espresso και 
cappuccino από επιλεγμένες 
ποικιλίες 100% Arabica. 
Επιλέξτε το γεύμα σας μέσα 
από μια μεγάλη ποικιλία από 
σάντουιτς που φτιάχνουμε 
καθημερινά με αγνά ελληνικά 
προϊόντα ή δοκιμάστε 
ελληνικές παραδοσιακές 
πίτες, κρουασάν, cookies, 
muffins και pizza, που θα σας 
προσφέρουν μια μοναδική 
γευστική εμπειρία. Για δροσιά 
και ενέργεια μην παραλείψετε 
να δοκιμάσετε τους 
φρεσκοστυμμένους χυμούς 
μας, υψηλής θρεπτικής 
αξίας, και το αγνό gourmet 
παγωτό μας από φρέσκο 
ελληνικό γάλα και φρούτα. 
Η απαράμιλλη αισθητική 
και το σύγχρονο design 
των καταστημάτων μας, η 
ευγένεια των εργαζομένων 
μας, η εμμονή μας με την 

καθαριότητα και την ποιότητα 
έχουν σκοπό να σας 
προσφέρουν μια εξαιρετική 
εμπειρία όσο απολαμβάνετε 
τα εδέσματά μας. Η εταιρεία 
μας διαθέτει σύστημα 
Ποιότητας και Ασφάλειας 
Τροφίμων ISO 9001:2008 & 
ISO 22000:2005
 
RITAZZA 
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης
Σερβίρουμε μεγάλη ποικιλία 
σε καφέδες με μοναδικό 
τρόπο, προκειμένου να 
καινοτομούμε και να 
βρισκόμαστε πάντοτε 
ένα βήμα μπροστά από 
τον ανταγωνισμό. Τα 
σνακ, οι γλυκοί πειρασμοί 
και τα σάντουιτς που 
παρασκευάζουμε συνοδεύουν 
ιδανικά τη μεγάλη γκάμα 
μας σε καφέδες και άλλα 
ροφήματα. Το Ritazza 
είναι το απόλυτο μέρος 
για να αποδράσετε από 
τους γοργούς ρυθμούς 
ενός αεροδρομίου και να 
απολαύσετε με ηρεμία 
έναν μυρωδάτο καφέ ή 
ένα γευστικό σνακ. Πηγή 
της έμπνευσής μας είναι 
ο κοσμοπολίτικος και 
πολυπολιτισμικός χαρακτήρας 
των ευρωπαϊκών καφέ, όπου ο 
καφές είναι περισσότερο μια 
ευκαιρία για αναζωογόνηση 
παρά ένα απλό ρόφημα. 
Για όλες τις νέες «αφίξεις» 
καταστημάτων και χώρων 
εστίασης επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.zth-airport.gr.

INTERNET ACCESS (WIFI)
Get informed, have fun, 
communicate...
Now all travellers and visitors 
of the airport have internet 
access for free. Get informed, 
have fun, communicate... 
limitlessly!
Ενημερωθείτε, διασκεδάστε, 
επικοινωνήστε...
Τώρα κάθε ταξιδιώτης και 
επισκέπτης του αεροδρομίου 
έχει δωρεάν απεριόριστη πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. Αναζη-
τήστε χρήσιμες πληροφορίες 
για την πτήση σας και ενημε-
ρωθείτε για τις νέες υπηρεσί-
ες του αεροδρομίου.

Airport Guide |  Information & Services
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ACCESS/ΠΡΟΣΒΑΣΗ

BY CAR
Access the Airport quickly 
and easily, by driving your 
own car. Aktion Airport is 
located 6.7 km from Preveza 
and is easily accessible from 
the A952 Motorway (Preveza-
Vonitsa National Road). The 
journey to and from the city 
centre takes about 10-15 
minutes. The city of Lefkada 
is 20 km away from the 
airport and the journey from 
the Airport is about 25-30 
minutes. Parga is 65 km away 
from the airport and the 
journey takes about an hour.

BY PUBLIC BUS
Direct Bus Service To 
and From the airport 
Information. Transit bus 
service is provided between 
the Airport and the cities of 
Preveza, Lefkada, Vonitsa 
and other destinations. 
Tickets can be purchased by 
the bus driver.
For more Information please 
contact: To/From Preveza: 
http://www.ktelprevezas.
gr/?module=default&pages_
id=1&lang=en
To/From Lefkada: http://
www.ktel-lefkadas.
gr/?module=default&pages_
id=1&lang=en

To/From Vonitsa: http://
ktelaitol.gr/index.php/
dromologia/

BY TAXI
24/7 metered taxi service 
is available outside the 
Aktion Airport Terminal 
building. The journey from 
the Airport: 
to Preveza is about 10-15 
minutes and the fare is 
normally 25€  
to Lefkada is about 25-30 
minutes and the fare is 
normally 35€  
to Parga is about 60 
minutes and the fare is 
normally 85€

GPS LOCATION INFORMATION
Use your GPS to drive to the Airport. For directions 
using a GPS device, find below the physical street 
address and the geographical coordinates of 
Aktion Airport. All you need to do is enter the 
following information in your GPS device. 
AIRPORT ADDRESS:
Ε952 (National Road Preveza-Vonitsa) & Eirinis 
Avenue Aktion Airport, Preveza, Aktion, 300 02, 
Greece www.pvk-airport.gr

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
Χρησιμοποιήστε το GPS για τη μετάβασή σας στο 
αεροδρόμιο. Για να σας βοηθήσουμε να έλθε-
τε στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο, βρείτε εδώ τη 
διεύθυνση και τις γεωγραφικές του συντεταγμέ-
νες. Απλώς, εισάγετέ τις στη συσκευή πλοήγησης 
(GPS) που διαθέτετε.    
ΔΙΕΘΥΝΣΗ: 
Εθνική οδός Ε952 (Βόνιτσα-Πρέβεζα) & Λεωφό-
ρος Ειρήνης, Αεροδρόμιο Ακτίου, Πρέβεζα, Άκτιο, 
300 02, Ελλάδα www.pvk-airport.gr  

38°55’51.63”N20°46’19.55”E

PVK
STATS

To & From Aktion Aiport
Από & Προς το Αεροδρόμιο Άκτιου

STATS

569,249* 
Passengers

+17.9%** 
Traffic Growth

5,304 
Flights 
(Total scheduled 

flights 2017. Σύνολο 
προγραμματισμένων 

πτήσεων 2017)

18 Countries
 (total number of countries, 

including Greece, with 
flights from/to PVK. 

Συνολικός αριθμός χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, με πτήσεις 
από/προς PVK)

40 Cities
 (total number of cities, 
including Greece, with 
flights from/to PVK. 
Συνολικός αριθμός
πόλεων με πτήσεις 

από/προς PVK)

43 Airports 
(total number of intl. 

airports, including Greece, 
with flights from/to 

PVK. Συνολικός αριθμός 
αεροδρομίων με πτήσεις 

από/προς PVK)

38 Airlines
 (total number of airlines, 

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

αεροπορικών εταιρειών 
με πτήσεις από/προς PVK)

* total 2017, source: Fraport 
Greece & HCAA

** traffic development
 (January-December) 2017 

Vs 2016

Airport Guide |  Information & Services

AKTION
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You may be charged extra, 
if you carry many pieces of 
luggage.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Δείτε πώς θα έρθετε 
γρήγορα και εύκολα με το 
δικό σας όχημα μέχρι το 
αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιο του Ακτίου 
βρίσκεται σε απόσταση 
6,7 χλμ. από το κέντρο της 
Πρέβεζας. Η διαδρομή 
προς το αεροδρόμιο από 
το κέντρο της πόλης (και 
αντίστροφα) γίνεται μέσω 
του αυτοκινητοδρόμου 
Α952 - Εθνική Οδός 
Πρέβεζας-Βόνιτσας 
και διαρκεί 10-15 λεπτά. 
Η σύνδεση γίνεται με 
υποθαλάσσιο τούνελ κι 
έχει διόδια. Η πόλη της 
Λευκάδας απέχει 20 χλμ. 
και η διαδρομή διαρκεί  
25-30 λεπτά.
Η Πάργα απέχει 65 χλμ. 
και η διαδρομή διαρκεί μια 
ώρα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Ενημερωθείτε για τις 
γραμμές των λεωφορείων 
που εξυπηρετούν το 
αεροδρόμιο. 
Το αεροδρόμιό μας 
συνδέεται με τακτικά 
δρομολόγια λεωφορείων με 
την Πρέβεζα, τη Λευκάδα, 
τη Βόνιτσα και άλλες 
περιοχές. Εισιτήριο μπορείτε 
να προμηθευτείτε από τον 
οδηγό. Για περισσότερες 
πληροφορίες:
Προς Πρέβεζα: http://
www.ktelprevezas.
gr/?module=default&pages_
id=1&lang=el
Προς Λευκάδα: http://
www.ktel-lefkadas.
gr/?module=default&pages_
id=1&lang=el
Προς Βόνιτσα: http://
ktelaitol.gr/index.php/
dromologia/

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙ
Μικρές συμβουλές για 
να πάτε από και προς 

το αεροδρόμιο με ταξί. 
Τα ταξί από και προς το 
αεροδρόμιο του Ακτίου 
είναι διαθέσιμα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου 
(24/7). Ο χρόνος που 
χρειάζεται για να φτάσετε 
από το αεροδρόμιο
στην Πρέβεζα είναι 10-15 
λεπτά και το κόστος ενός 
ταξί είναι περίπου 25€.
Στη Λευκάδα είναι 25-30 
λεπτά και το κόστος ενός 
ταξί είναι περίπου 35€.
Στην Πάργα είναι 1 ώρα και 
το κόστος ενός ταξί είναι 
περίπου 85€.

AIRPORT SERVICES

YOUR LUGGAGE
You are not travelling 
alone... so we take care of 
your luggage!
As you look forward to 
your departure, we provide 
services and facilities for the 
transportation and safety 
of your luggage, no matter 
how big they may be. 

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

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
Επειδή δεν ταξιδεύετε 
μόνοι... φροντίζουμε για τις 
αποσκευές σας!
Όσο εσείς ανυπομονείτε για 
την αναχώρησή σας, εμείς 
σας παρέχουμε υπηρεσίες 
και ευκολίες για τη 
μεταφορά και την ασφάλεια 
των αποσκευών σας.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για τη διευκόλυνσή 
σας, στους τερματικούς 
σταθμούς του αεροδρομίου 
υπάρχει ειδικό σύστημα, 
που διασφαλίζει τη 
διαθεσιμότητα καροτσιών 
για τη μεταφορά των 
αποσκευών σας.

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

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Οι υπάλληλοι της 
αεροπορικής σας εταιρείας 
ή του αντίστοιχου φορέα 
επίγειας εξυπηρέτησης 
είναι πρόθυμοι να σας 
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CAR RENTAL

A destination worth

exploring by car. Do you want 

to get around easily, quickly 

and on your own terms? 

We have found the most 

interesting car rental options 

for you. Find out more about 

your choices at the airport. 

Έναν προορισμό αξίζει να τον 

εξερευνήσεις με αυτοκίνητο. 

Θέλετε να μετακινηθείτε 

εύκολα, γρήγορα και 

σύμφωνα με τους δικούς 

σας όρους; Φροντίσαμε για 

εσάς και βρήκαμε τις πιο 

ενδιαφέρουσες προτάσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτου.

Arrivals, All Users

Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 

Πρόσβασης

+30 26820 21555, +30 

6941466874

aktio@drive-hellas.gr

Arrivals, All Users

Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 

Πρόσβασης

+30 26820 24124,

+30 6944585911

prevezaairport@greenmotion.gr

 

Arrivals, All Users

Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 

Πρόσβασης

+30 26820 25215

reservations@hertz.gr, 

reservations@thrifty.com.gr

Arrivals, All Users

Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 

Πρόσβασης

+30 26820 26116

sales@kaparent.gr

AKTION

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

Location at the Airport 
Θέση στο Αεροδρόμιο:

Eurobank

All Users Area / Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Euronet

Arrivals, Airside & Arrivals, 
All Users / Αφίξεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης 
& Αφίξεις, Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

βοηθήσουν να εντοπίσετε 
τα χαμένα σας αντικείμενα. 
Για αντικείμενα που έχετε 
ξεχάσει στο αεροσκάφος, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την αεροπορική σας 
εταιρεία.

SHOP & DINE

Because an airport is much 
more than departures and 
arrivals!

SHOP
HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Departures, Airside Area
In a cozy, friendly, easy to 
shop environment you will 
find a wide selection of 
all well-known perfumes 
& cosmetics’ brands, 
tobacco products, spirits, 
confectionery, Greek 
gourmet, toys, electronics, 
watches and accessories, 
as well as the collections 
of famous brands such 
as Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Michael Kors, 
Polo Ralph Lauren and many 
more in competitive prices.

TOP TREND
Arrivals, All Users Area
Traditional Greek products 
and more. A visit to our 
shop “top trend” will 
charm you. Visitors here 
will be able to find a great 
selection of traditional local 
Greek products, handmade 
items suitable for presents, 
accessories and jewellery 
designed in the ancient 
Greek style. They can also 
find a wide variety of hats, 
scarves and articles of 
clothing. Phone: +30 2682 
029244 

QU CAFÉ
Departures, Airside and 
Landside Areas of the 
airport
QU CAFÉ welcomes you to 
a unique world of snacks 
and beverages. Offering 

outstanding quality 
combined with quick and 
polite service is our main 
concern. Relax and enjoy the 
unique taste of your coffee, 
your favourite beverage 
or refreshment. A quick 
snack or a pastry is always 
a popular option which is 
combined perfectly with 
all our fresh made sweets! 
Phone: +30 2682 306701 

ΑΓΟΡΕΣ & ΓΕΥΣΗ

Γιατί το αεροδρόμιο είναι 
πολύ περισσότερα από 
αφίξεις και αναχωρήσεις!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS
Αναχωρήσεις, Περιοχή 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης
Σε ένα άνετο, σύγχρονο, 
φιλικό περιβάλλον παρέχουν, 
σε ανταγωνιστικές τιμές, 
ολοκληρωμένες συλλογές 
αρωμάτων και καλλυντικών 
επώνυμων οίκων, είδη 
καπνού, οινοπνευματώδη, 
σοκολατοειδή, ελληνικά 
παραδοσιακά προϊόντα, 
παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, 
ρολόγια, κοσμήματα και 
αξεσουάρ, καθώς και τις 
συλλογές διάσημων οίκων 
όπως Victoria’s Secret, Boss, 
Emporio Armani & Armani 
Jeans, Folli Follie, Links of 
London, Swarovski, Swatch, 
Juicy Couture, Salvatore 

Ferragamo, Michael Kors, 
Polo Ralph Lauren και 
πολλών άλλων.

TOP TREND 
Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
Παραδοσιακά ελληνικά 
προϊόντα και άλλα. 
Μια επίσκεψη στο 
κατάστημά μας “top 
trend” θα σας γοητεύσει. 
Εδώ θα βρείτε μεγάλη 
ποικιλία από παραδοσιακά, 
τοπικά, ελληνικά 
προϊόντα, χειροποίητα 
είδη δώρων και σουβενίρ, 
αξεσουάρ και κοσμήματα 
αρχαιοελληνικού 
σχεδιασμού, καθώς και 
μεγάλη ποικιλία σε καπέλα, 
πασμίνες και είδη ένδυσης. 
Phone: +30 2682 029244 

QU CAFÉ  
Αναχωρήσεις, Περιοχές 
Ελεγχόμενης και Ελεύθερης 
Πρόσβασης
Η QU CAFÉ σας 
καλωσορίζει σε έναν 
μοναδικό κόσμο γεύσεων 
και ροφημάτων. Η εξαιρετική 
ποιότητα, η γρήγορη και 
ευχάριστη εξυπηρέτησή σας 
είναι το κύριο μέλημά μας. 
Χαλαρώστε και απολαύστε 
την απόλυτη γεύση ενός 
φλιτζανιού καφέ, το 
αγαπημένο σας ρόφημα ή 
αναψυκτικό. Ένα γρήγορο 
σνακ ή μια σφολιάτα 
αποτελεί πάντα δελεαστική 

πρόταση, σε συνδυασμό 
βέβαια με τα ολόφρεσκα 
γλυκίσματά μας!
Phone: +30 2682 306701

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

PVK
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Postcard from  | Corfu

FLOATING LOVE
39°47'49.4"N 19°41'53.8"E

Canal d'Amour is constantly reshaped by nature.

CFU

THE MOST 
ROMANTIC

SWIM
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