
 

Praias e festas! 

Mykonos é muito conhecida pelas suas muitas e belas 

praias, algumas muito frequentadas pelo jet set internati-

onal, como Psarou. Na “Paradise Beach” há sempre uma 

festa louca a acontecer - ideal para jovens e paragem 

obrigatória nem que seja só para ver. Para famílias e luas-

de-mel recomendam-se as praias de Livadi,  Psarou e Pla-

tys Gialos. A praia de Elia é grande e com areia fina e ade-

quada a todo o tipo de pessoas. Na ponta direita encon-

tra-se o seu famoso “gay corner”. Muitas praias têm a sua 

zona gay, sendo a praia Super Paradise a mais famosa na 

comunidade LBGT.  
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Mykonos - a não perder ... 

Mykonos é uma encantadora ilha grega do arquipélago 

das Cíclades e a capital, Mykonos Chora, é um belo   

exemplar da sua arquitectura típica. Não pode deixar de 

passear pelas suas ruas sinuosas e estreitas, de admirar 

as suas casas e lojas, de ir ao bairro junto ao mar, conhe-

cido pela Pequena Veneza, de conhecer a mascote da 

ilha, o pelicano Petrus, de visitar os moinhos de vento e 

desfrutar da paisagem que daí se tem e de visitar a igreja 

de Panagia Paraportiani. Obrigatória é também uma vol-

ta pela ilha passando por Ano Mera e pelas pitorescas 

vilas de Kalo Livadi, Paraga, Ornos e Psarou. 
PANAGIA PARAPORTIANI 

PEQUENA VENEZA 

MOINHOS TÍPICOS 

Ilha de Delos  

Em frente de Mykonos e a trinta minutos de barco fica a 

ilha de Delos, o mais importante santuário Pan - Helênico 

na Antiguidade. A história de Delos está intimamente 

relacionada a Apolo, o deus do sol, da luz e da música que 

aí nasceu no mesmo dia que sua irmã, Artemisa, a deusa 

da lua e da caça. Esta cidade que chegou a ser a maior do 

mundo num certo período da Antiguidade, é Património 

da Unesco e um importante sítio arqueológico, histórico e 

mitológico. 



Hotéis em Mykonos! 

Nos mais variados recantos da ilha existem hotéis para 

todos os gostos. Na categoria de 5* recomendamos os 

hotéis Cavo Tagoo, na cidade, o Royal Myconian, na praia 

de Elia, o Santa Marina e o Kivotos, em Ornos. 

Na categoria dos hotéis de 4* recomendamos o Petasos 

Beach, na praia de Petasos e o Porto Mykonos na cidade e 

na categoria de 3* recomendamos o hotel Petasos Town. 

 

 

 

 

 

 

 

 Informações Úteis: 

 Temperaturas médias em Mykonos (máxima diurna/mínima diurna):               

Como chegar: Existem ligações de avião, ferryboat (todo o ano) e speedboat (de Abril a Outu bro) 

 a partir de Atenas. A viagem de ferry dura cerca de 5:45 e a de speedboat cerca de 3 horas.  

Época Alta: A melhor altura para visitar Mykonos é entre Abril e Outubro. O melhor mês é Julho. 

Visitar outras ilhas: Além da ilha de Delos, cuja visita pode ser feita num tour de meio dia, outras 

ilhas podem ser visitadas a partir de Mykonos, embora requeiram normalmente a estada de uma 

noite para poder ter um tempo razoável para ver a ilha ou para apanhar a ligação seguinte. Exis-

tem ligações de speedboat a Paros (1 hora), Naxos (1 hora) e Santorini (2 horas) e Ios (2 horas). 

Para reservas ou informações contactar:  
 

A SUA AGÊNCIA DE VIAGENS 

Em Portugal: 

SÓ PARA AGÊNCIAS DE VIAGEM 

 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: dmclinks@dmclinks.pt 
mariacarmo.camacho@dmclinks.pt 

Phone : (+351) 965663672 
 

 

 

Boa Mesa! 

Em Mykonos existem muitos bons restaurantes onde se 

pode saborear a verdadeira cozinha grega.  Recomendamos 

o Nammos, na praia em Psarou, favorito do jet set grego, o 

Solymar em Kalo Livadi, o Kuzina Restaurant no Hotel 

Ammos em Ornos, o Kiki’s em Agios Sostis. Na cidade de 

Mykonos recomendamos o requintado Kalita e o M-eating.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
12/6 12/6 15/8 18/11 23/14 27/18 30/21 29/21 27/18 22/15 17/11 13/8 

DELOS  

HOTEL KIVOTOS - BAÍA DE ORNOS 

HOTEL CAVO TAGOO 

HOTEL ROYAL MYCONIAN - PRAIA DE ELIA 

Nightlife! 

A noite de Mykonos é famosa e famosas são as festas nos 

bares de praia de Paradise Beach e Super Paradise Beach. 

O Club Cavo Paradiso é também uma referência na noite 

de Mykonos. Se quiser encontrar as estrelas de Hollywood 

vá ao Belvedere Bar ou ao Astra no final da tarde ou à noi-

te antes da discoteca. No entanto, são inúmeros os agradá-

veis bares de praia - descubra o seu favorito.  
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