
Magical 
tours

around 
Milos

Daily cruises around Milos island
onboard the luxurius yacht Odysseus A.

Η μαγεία

του Οδυσσέα

Odysseus A. 
is a Yacht Sailing Boat

Name: Odysseus A.
Flag: GR
Length: 23,8m
Breadth: 6.20m
Depth: 2.7m
Type: Sail Boat - Schooner
Material: Wood
Engine: 1000HP
Generator: 2 x Cummis 
MAX Speed: 13Kts
Cruising Speed: 10kts
Cabins: 4
Beds: 10
Bathrooms: 5
Kitchen: 1
Storage room: 1 

Contact Details

Sotiris: M +30 6974 099944 
E :sotiris@odysseusacruises.com

Vasilis: M +30 6972 015296
E: vasilis@odysseusacruises.com

Useful Telephone Numbers

Police Station of Milos:  28870 - 21204
Health Center: 22873 - 60001
Airport:  22870 - 22381
Port Authority:  22870 - 23360
Municipality of Milos:  22873 - 60100
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Daily cruises around Milos island
onboard the luxurius yacht Odysseus A.

Η μαγεία

του Οδυσσέα
Καλώς ήρθατε στο σκάφος!

   Σαλπάρουμε με τον μυθικό 
Οδυσσέα! Το ταξίδι ξεκινάει απ’ τον 
Αδάμαντα, κεντρικό λιμάνι της Μήλου 
απ’το 1824. Αφήνουμε πίσω μας το 
Κλήμα, αποφεύγουμε τις φοβερές 
Αρκούδες - βράχους που η φύση 
σμίλεψε με τέχνη - και κατευθυνόμαστε 
προς το Ακρωτήριο Βάνι, στο ΒΔ άκρο 
της Μήλου όπου λειτούργησε ορυχείο 
εξόρυξης μαγγανίου από το 1810 έως 
το 1928. 
 Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε 
την μαγευτική ξέσκεπη σπηλιά της 
Συκιάς. Διαλέξτε τον εξοπλισμό σας και 
κολυμπήστε μέχρι τη μικρή παραλία 
στο εσωτερικό της σπηλιάς. Βάζουμε 
πλώρη για το Κλέφτικο, ιστορικό τόπο 
Πειρατών και μέρος ανυπέρβλητης 
ομορφιάς. Αφού βουτήξουμε στα 
φημισμένα νερά του, φεύγουμε 
ανατολικά προς Παλαιοχώρι. Από κει, η 
πυξίδα μας οδηγεί βόρεια, στα ορυχεία 
θείου. 
 Απέναντι ακριβώς, η νήσος 
Πολύαιγος ή Πόληβος, προσκαλεί 
στα Γαλάζια Νερά της, ονομαστά από 
την αρχαιότητα. Τα Γλαρονήσια, με 
τις εντυπωσιακές πρισματικές πέτρες 
μας τραβάνε την προσοχή μα μένουμε 
άφωνοι μπροστά στο Σαρακήνικο. 
Σεληνιακό τοπίο, βγαλμένο από 
χέρι ζωγράφου. Επιστρέφουμε στον 
Αδάμαντα. Ο Οδυσσέας πιάνει λιμάνι 
και σας ανανεώνει το ραντεβού. 

Η μαγεία συνεχίζεται!

Welcome onboard! 

   We sail on with “Odysseus 
A.” from Adamas, the main port of Mi-
los, an ancient port, rebuilt by Cretan 
refugees in 1824. We leave behind us 
the small fishing village of Klima and 
we avoid the Arkoudes - Bear rocks, 
who have formed their shape by the 
sun and the sea. We move on to the 
cape of Vani and from the NW side of 
Millos, we sneak quietly to the vast, 
open cave of Sikia. Get your snor-
keling equipment and swim in the 
peaceful water. 
 Our next destination is Klef-
tiko, shelter of pirates in the past, 
where we swim across the cave. We 
move on East, to Palaiochori region. 
And from there, we go on North, to the 
sulfur mines. We sail on to Poliegos 
Island where we find its “Blue Wa-
ters”, named since the antiquity. The 
prismatic rocks of Glaronisia and the 
lunar landscape of Sarakiniko leave 
us speechless. Odysseus A. takes the 
route back to Adamas. 

The magic goes on!

Port of Adamas 
built by cretan 

refugees in 1824 
Cave of Sykia

Cape of Vani
northwest part 

of Milos 

Sarakiniko
white rocks with
emerald waters

Bear Rocks

* Το δρομολόγιο μπορεί να αλλάξει απροειδοποίητα λόγω των καιρικών συνθηκών
* The tour may change due to unexpected weather conditions

Kleftiko
old pirate

shelter
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