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Bir kere şunu kabul edelim: 
Bize yakın Yunan adala-
rında, tamam, durum fark-

lı, adaların ekonomisine hatırı sa-
yılır katkımız var. Ancak bu, Miko-
nos için geçerli değil. Mikonos’a 
biz hiç gitmesek bile bir şey ol-
maz. Ada, bu temmuz ve ağustosta 
kalabalıktan resmen ‘yıkılıyor’. Her 
yer özellikle Amerikalı, İtalyan, İn-
giliz, Alman, Rus ve Arap turistlerle 
dolmuş taşmış vaziyette.

l Gündüz popüler plajlara, ak-
şam restoranlara dilediğiniz ka-
dar rezervasyon yapın. Saatinde 
oturmanız, diğer herkesle mini-
mum bir saat ayakta beklememe-
niz mümkün değil. Tabii eğer şefe, 
kasa kasa şampanya açtıracağınızı 

söylemediyseniz tabii. Bunu göze 
alın, öyle gidin. Oturdunuz, yedi-
niz içtiniz, eğlendiniz, sonrasında 
hesap epey yüksek gelecek. Miko-
nos, Bodrum’dan pahalı. Bunu da 
göze almalısınız. 

l Çok sıra bekliyorsunuz ve pa-
halı diyorum ama asla kötü demi-
yorum. Aşırı kalabalıktan servisin 
aksadığı oluyor ama adamlar işle-
rini inanılmaz ciddiyetle, bir sistem 
içinde yürütüyorlar. Günlük ciro-
ları malum, plajları fabrika yöne-
tir gibi çalıştırıyorlar. Başarının sırrı 
zaten burada.

l Principote Panormos, Scorpi-
os, Alemagou bu yazın en gözde 
plajları. Hepsinde konsept, yemek, 
dekor, müzik, müşterilerin kıya-

fet seçimine kadar her şey bütün-
sel bir uyum içinde. Başka dünya-
lara giriyorsun, sahtelik yok, tümü 
doğal ve yerinde. Principote Pa-
normos gördüğüm en şık plaj. Ser-
vis ve yemekler mükemmel, he-
donizmde son nokta. Scorpios’un 
bohem dünyasının içinde sen de 
kendini var edip güneş batımın-
da kayboluyorsun. İnsanlar burada 
gerçekten eğleniyor. Ya da bana 
öyle geldi. Spilia plaj değil, sade-
ce restoran. Yemekler, yediğim ve 
gördüğüm kadarıyla diğer her yer-
den daha iyi. Ama o bekleme sıra-
sı yok mu? Set set restoranın tüm 
merdiven basamakları kuyruk ol-
muş insan dizisiydi. Allah’tan ben 
yalnız gittim. 10 dakika içinde bir 

bar taburesine oturtuldum. İnanıl-
maz lezzetli deniz mahsullü ma-
karna yedim.

l Nammos’a bu yıl hiç gitmek 
istemedim. Arkasına otel ve açık 
hava alışveriş merkezi yapmış-
lar. Adını da Nammos Village koy-
muşlar. Bize mi benzemeye başla-
dı Yunanlar? Benim gittiğim hafta 
Antonis Remos ve Eros Ramazzot-
ti konseri vardı. Konsere gidenler-
den, kişi başı 1000 Euro ödedikleri 
masaların sahneye ne kadar uzak 
olduğunu dinledim. 

l Mikonos’ta mutlaka bilinmiş 
plajlara gidip tonla para dökmek 
lazım değil. Issız, organize olma-
mış güney ve kuzeyinde kayalıkla-
rın içine saklanmış irili ufaklı koy-
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Gözde plajları, her yıl listeye yenisi eklenen, enerji seviyesinin hiç 
düşmediği mekanları ve lezzetli ürünlerin yer aldığı restoranları ile 

Mikonos bu yıl her zamankinden popüler. 

    MİKONOS’TA 
            NELER OLUYOR?

SEYAHAT

YAZI: FÜSUN HATTAT
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Bill and Coo Otel’in 
Mikonos manzaralı 
terasında modern Ege 
tarzı degüstasyon 
menüsünü 
denemelisiniz. 
Principote Panormos 
mükemmel servisi, 
yemekleri ve gözalıcı 
dekorasyonuyla 
kuşkusuz bu yazın 
Mikonos’taki en 
popüler plajı. 

Dünyada sınırsız özgürlüğün tanımının tam olarak yapılabildiği birkaç 
adresten biri Mikonos. Enerji seviyesinin 24 saat düşmediği, herkesin 

bir arada eğlendiği adanın modası geçecek gibi görünmüyor. 

lar ve bazılarının önlerinde güneş-
te ahtapotların asılarak kurutulma-
ya bırakıldığı leziz basit tavernalar 
var. İstiyorsanız tercihinizi bunlar-
dan yana kullanın. Daha memnun 
kalmanız çok mümkün.

l Yunanistan’da yeşil tabelasıy-
la yolda Veneti tabelasını görür-
seniz hemen durun. Atina Havali-
manı gidiş terminalinin dışındaki 
kafe-fırın da onların. Atina ve bu-
rada 1948 yılından beri hizmet ve-
riyorlar. Ama ne hizmet! Akla ge-
lebilecek her tür pastane ve fırın 
ürünleri mevcut. Ne beğendiyse-
niz; börek, simit, poğaça, baklava, 
helva hepsinden yiyin. Aynı du-
rum şehir merkezinde Gerasimos 
fırını için de geçerli. En iyi Cap-
puccino freddo burada. Fırınlarda 
pizza - kruvasan türlerine yanaşa-
rak boşuna kalori almayın. Kendi-
lerine özgü ürünler kadar iyi yapa-
mıyorlar.

l Diğer adaların aksine 
Mikonos’ta her yaz yeni bir yer, 
mekan açılabiliyor. Bu yazın en 
sağlıklı yenisi Psarou yolunda Ma-
renga Milk Bar ve Ornos yolun-
da Bowl. Her sabah börek poğa-
ça yemekten ağırlaşan mideleri-
miz resmen sayelerinde kurtuldu. 
Marenga’da yumurta kofrelerinin 
içinde servis ettikleri haşlanmış yu-
murta, keçi peyniri, avokado, kı-
zarmış ekmek sunumu çok oriji-
nal. Bowl’da smoothie’ler, acai ve 
yumurta kaseleri harika.

l Bill and Coo Otel, 
Mikonos’un saklı cennetlerinden. 
Şehrin hemen bitişiğinde, Aghi-
os Ionannis’te. Manastır Otel’in 
Bodrum’da şehre göre konu-
mu nasılsa aynı o durumda. Yani 
manzaranın, güneş batımının ta-
dına doyum yok. Tüm karmaşa-
nın yakınında sessiz sakin. Yeni-
lenmiş spa’sında çift kişilik jakuzi-
li, saunalı masaj süitlerini deneme-
lisiniz. Şef Ntinos Fotinakis’in daha 
çok Mikonos ve çevre adalarda 
yetişen doğal ürünlerle hazırladı-
ğı degüstasyon menüsünü tatmalı-
sınız. Gastronomik mutfağa benim 
gibi uzaksanız, Yunanistan’da bir 
kez olsun gidin. Modern Ege mut-
fağının bu dönüştürülmüş hali da-
mak tadımıza çok yakın ama farklı 
bir deneyim. 

l Şehir merkezinde akşam ye-
meğinden sonra önce Astra’ya uğ-
rayıp ardından sırasıyla Bonbon-
niere, Moni, Guzel diye devam 

ederek sabahı sabah edebilirsi-
niz. Ada’da harika sanat galerile-
ri, butikler ve mücevher tasarım-
cıları var. Free Shop mağazasın-
da yaz aylarında favori sandaletle-
rim Ancient Greek Sandals’ın her 
yerde rastlanamayacak kadar çok 
çeşidini bulabilirsiniz. Ada Kama-
ra, Iliana Bassiana’nın giyim ta-
sarımları, Nikos Koulis’in izleme-
si bile güzel mücevherleri, Skou-
fa ve Rarity Galeri’leri kaçırılma-
yacaklar listesinde. Şehir merke-
zinde hiç bıkmayacağım klasik ise 
sabah ve akşam üzeri Little Veni-
ce bölgesinde manzaranın keyfi-
ni çıkarmak. 

l Bu sene Türkler arasında yeni 
bir trend günü birliğine Paros’a 
geçmek. Aslında Paros, Antiparos 
ve Naxos adaları için birkaç gün-
lük ayrı bir plan yapmak daha iyi 
fikir. Ama ‘Hiç yoktan iyidir’ derse-
niz gidin. Naousa ve Parikia köy-
lerini gezin, Her ikisinde de gü-
zel butikler var. Özellikle Elect-
ric ve Angel’s. Santa Maria ko-
yunda denize girin. Siparos’ta öğ-
len, Barbarossa’da akşam yemeği-
ni yiyin.

l İstediğin kadar ye, iç, dans et, 
istediğin gibi giyin, kimse kimse-
nin umurunda değil. Enerji seviye-
si 24 saat düşmüyor. Genci yaşlısı 
bir arada eğleniyor. Dünyada sınır-
sız özgürlüğün tanımının tam ola-
rak yapılabildiği birkaç adresten 
biri Mikonos. Ve bu gidişle modası 
geçecek gibi görünmüyor. 


