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ΔΙΑΜΟΝΗ
CROSSROADS INN: Ένα πανέμορφο ξενοδοχείο 
στο ήσυχο χωριό του Τριπόταμου. Αξίζει να μείνεις 
μόνο και μόνο για να γνωρίσεις τη διάσημη ιδιοκτή-
τρια Σοφία Πασσά, που θα σε μυήσει στα μυστικά του 
νησιού. crossroadsinn.gr

ΦΑΓΗΤΟ
ΑΓΝΑΝΤΙ: Ο πιο φιλόξενος τύπος στον Κτικάδο,  
ο Αντώνης, θα σε υποδεχτεί σ’ αυτή την οικογενειακή 
ταβέρνα του 1931. Highlights οι κεφτέδες του και οι 
αγκινάρες τουρσί.
ΚΡΟΚ ΜΕΣΙΕ: Ένα ιδιαίτερο μπιστρό που, όσο κι αν  
το λένε Κροκ Μεσιέ, το κροκ μαντάμ του είναι ίσως το 
πιο νόστιμο που έχεις δοκιμάσει ποτέ! Κρόκος

ΓΛΥΚΟ
ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ: Το λουκούμι τριαντάφυλλο με παγωτό 
καϊμάκι είναι λόγος για να επισκεφθείς τον όρμο Υστερ-
νίων ακόμα κι αν δεν έχεις όρεξη 
για ψαροφαγία σε ένα από τα πιο 
γκουρμέ εστιατόρια του νησιού. 
Υστέρνια

SHOPPING 
TRELA [ΤΡΕΛΑ]: Οι art & design 
lovers πρέπει να επισκεφθούν το 

νέο concept store της Γαλλίδας Carol Guinebert στη 
Χώρα όχι μόνο για τη μοναδική συλλογή με vintage 
έπιπλα και αντικείμενα, αλλά και για τις εκθέσεις με 
έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 25ης Μαρτίου 

41, trelatinos.com

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
• Στη Λιβάδα θα δεις τους πιο όμορφα σχηματισμένους 
βράχους του νησιού. 
• Αν σου αρέσει το περπάτημα, κατέβα το δρόμο από τον 
Πάνορμο προς την Αγία Θάλασσα και... καλές βουτιές!

BΟΛΤΕΣ
• Επίσκεψη στο σπίτι του θρύλου της γλυπτικής Γιαν-
νούλη Χαλεπά, που διατηρείται ανέπαφο στο γραφικό 
χωριό του Πύργου.
• Αξίζει να χαθείς στα σοκάκια του Τριπόταμου και, αν 
σου αρέσει το παρκούρ, να τον περπατήσεις από ταρά-
τσα σε ταράτσα!
• Μη χάσεις το καταπράσινο χωριό Καρδιανή και τους 
περίφημους περιστεριώνες του Ταραμπάδου.

MUST DO
Στον παλιό δρόμο προς την εκκλη-
σία της Παναγίας θα βρεις τη Βιοτε-
χνική Σχολή Τήνου, που λειτουργεί 
από το 1898, και, αν είσαι τυχερή,  
θα δεις κυρίες να υφαίνουν στον 
αργαλειό. Χώρα
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Η ΤΗΝΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΤΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΑ∆Α
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ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ CROSSROADS INN 

ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΚΡΟΚ ΜΑΝΤΑΜ 
ΣΤΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΚΡΟΚ ΜΕΣΙΕ


