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Eğlenceli Mykonos
Yunan Adaları içinde en popüleri, Ibi-
za’dan sonra en eğlencelisi olan Myko-
nos, dünyanın her yerinden insanların ve 
dünya yıldızlarının uğrak yerlerinden 
biri. Gece ile gündüzün olmadığı, 24 
saat partinin devam ettiği adada konak-
layacağınız yeri, seyahatinizi nasıl geçire-
ceğinize karar verip öyle organize edin. 

1950’ler ve 60’larda Jackie O. Ken-
nedy, Brigitte Bardot gibi isimleri ağırla-
yan adada şimdilerde Lindsay Lohan ve 
Kim Kardashian gibi ünlüler yaz tatille-
rini geçiriyor.  Temmuz ile Ekim ayları 
arası, turistlerin ve lokallerin adayı ziya-
ret için en çok tercih ettikleri aylar. 

Mykonos’a seyahat etmenin en pra-
tik yolu, İstanbul’dan Atina aktarmalı 
uçmak. Ayrıca bazı özel havayolları yaz 
aylarında direkt uçuşlar da gerçekleştiri-
yor. 

Adada ulaşım için önerim araba ya 
da motor kiralamanız çünkü taksi sayısı 
çok az. Bu şekilde özgürce hareket ede-
bilirsiniz.

Konaklama önerime gelince; adanın 
en meşhur butik otellerinden biri olan 
Bill & Coo Hotels’in iki farklı lokas-
yonda oteli bulunuyor. 

32 suit ve 3 villadan oluşan Bill & 
Coo Suites, Mykonos merkezine 7 
dakika, havalimanına ise 2,5 kilometre 
mesafede yer alıyor. Deniz manzaralı 
suitleri ve kişiye özel servisi ile bazı 
konukların uzun konaklamalar için de 
seçtiği bir otel. 

Seçenekler arasında ayrıca 3 tane 3 
yatak odalı villa var. Her bir villa, 200 
metrakere yaşam alanı, 120 metrakere 
bahçesi ve inanılmaz ferah geniş odaları 
ile özellikle aileler için ideal. İlaveten 
geniş gruplar için 3 villa birbiriyle bağ-

Her yazın en popüler iki rotası Mykonos ve Santorini’de 
bu sezon ne yapmalı? İlker Topdemir
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Üstte, altta ve en altta: Mykonos’ta iki ayrı 
lokasyonda oteli bulunan Bill & Coo’nun Ege 
manzaralı villalarından biri 
Solda: Bill & Coo Coast ana havuzu

Sahilde hizmet veren 
Beefbar’ın Atina’da 
da şubesi var
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Romantik Santorini 
Volkanik bir ada olan Santorini, balayı çiftlerinin bir numaralı 
tercihi. Güneşin en güzel battığı ada olarak da biliniyor. Beyaz 

badanalı evleri, mavi kubbeli şapelleri, bakımlı 
ve tertemiz daracık sokakları, hoş cafe ve resto-
ranları, lüks mağazaları ile ada her yıl milyonlarca 
turistin uğrak noktası. Çok eski bir tarihe sahip 
olan adaya ulaşım Mykonos ve diğer adalardan 
tekneyle ya da Atina’dan uçak ile mümkün. 
Konaklama için önerim: Santorini’nin en yeni 
oteli Nous Santorini kapılarını Temmuz ayında 
hizmete açıyor. 

Yes Hotel grubunun Yunan Adaları’ndaki ilk 
oteli olarak Mesaria bölgesinde açılan Nous’un 
toplam 121 odası mevcut. Şimdiden hem 
mimarisi hem tasarımı ile dikkatleri üstüne 
çeken, terracotta tonlarının hakim olduğu 
otelde rahatlık ön plana çıkıyor.

12 çağdaş sanatçının eserleri hem odalarda hem genel alan-
larda kullanılmış. Odalar, 24 metrekareden 72 metrakereye 
kadar farklı kategorilerde düzenlenmiş. Bazı odaların kendi 
havuzu da bulunuyor. 

Açık ve kapalı havuzları, spa’sı, iki ayrı gastronomi restoranı, 
vitamin barı ve etkileyici konaklama seçenekleriyle Nous, 
romantik Santorini Adası’nın yeni gözdesi olabilir. 

lantılı olarak ayarlanabiliyor. 
Harika kahvaltısı, gün batımını izlemek için mükemmel olan 

barı ve şef Ntinos Fotunakis’in başında bulunduğu gurme resto-
ranı ile son derece keyifle konaklayacağınız bir 
otel burası. İçinde ayrıca dünyaca ünlü Valmont 
markasının spa’sı da bulunmakta. 

Bill & Coo Coast Suites adıyla bilinen diğer 
otel 15 suitten oluşuyor ve sadece 16 yaş üstü 
ziyaretçileri ağırlıyor. 

Denize sıfır otel, Mykonos merkeze 4, hava-
limanına ise 6,5 kilometre mesafede yer alıyor. 
Bill & Coo, otelleri arasında ücretsiz shuttle hiz-
meti de sağlıyor. 

Her suitin balkonlu geniş odaları Ege Denizi 
manzarasına bakıyor. 

Burada, Taverna Restaurant’da gün boyu 
Yunan mutfağını deneyimleyebilir, ayrıca sahilde 
hizmet veren Beefbar Mykonos’da daha hafif 
atıştırmalıklar ve kokteyller tadabilirsiniz.

Beefbar’ın ayrıca kış aylarında hizmet veren Atina şubesi de var, 
Atina’ya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim.

“Harika 
kahvaltısı, gün 

boyu açık gurme 
restoranı ve gün 

batımı manzaralı 
barı ile keyifle 

konaklayacağınız 
bir otel burası”

Bill & Coo Villa’da kahvaltı

Üstte: Taverna 
Restaurant 

menüsünden
Sağda: Nous 
Santorini’nin 

balayı suiti 
Honeymoon Coast 

Suite 
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Nous Santorini’nin havuzlu 
Deluxe Suite’lerinden biri

Nous Santorini’nin bungalov 
tarzı havuzlu odaları 




