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21 VIEW BY SKIATHOS 
Όνομα και θέα! Το View bar αποτελεί ση-
μείο συνάντησης της νεολαίας, ενώ η διά-
θεση απογειώνεται στο πολύχρωμο περι-
βάλλον με τα πουφ, τους άνετους καναπέ-
δες και την πανοραμική θέα στο Παλιό Λιμά-
νι και το Μπούρτζι. Απόλαυσε «αφ’ υψηλού» 
τη νυχτερινή ζωή της Χώρας, ακούγοντας 
mainstream-μπιτάτες μουσικές επιλογές, 
ενώ προσφιλής επιλογή των θαμώνων είναι 
τα καλοκαιρινά cocktails. Το εν λόγω μπαρ 
βρίσκεται στο τέρμα του Παλιού Λιμανιού, 
μετά τα ψαράδικα. Τιμή ποτού από €7, 
cocktail €10. Καθημερινά από τις 09:00-
03:00. (Παλιό Λιμάνι, τηλ. 24270 23040)

21 REA HOTEl
Για ευχάριστη διαμονή σε ένα ήρεμο και φι-
λόξενο περιβάλλον, επίλεξε να μείνεις σε 
ένα από τα 14 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια 
του καινούριου ξενοδοχείου Rea, τα οποία 
διαθέτουν ψυγείο, κουζίνα, τηλέφωνο, χρη-
ματοκιβώτιο, κλιματισμό, TV και ευρύχω-
ρο μπαλκόνι με πανοραμική θέα στη θάλασ-
σα. Απόλαυσε το πρωινό ή το σνακ σου στον 
όμορφο χώρο της πισίνας, ενώ μπορείς να 
πιεις τον φρεσκοστυμμένο χυμό ή το ποτό 
σου στο pool bar. Τιμή: €100/δίκλινο. (Φτε-
λιά, τηλ. 24270 21013, www.reaskiathos.gr)
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21 ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Από εδώ θα περάσεις ουκ ολίγες φορές, καθώς πρόκειται για τον κε-
ντρικό δρόμο της Σκιάθου, meeting place για ντόπιους και επισκέ-
πτες. Ο πεζόδρομος της Παπαδιαμάντη είναι γεμάτος εστιατόρια, τα-
βέρνες, café-bars, fast foods, μαγαζιά με τουριστικά είδη και σουβε-
νίρ. Εδώ, θα ανακατευτείς με το πλήθος (δεν υπάρχει στιγμή της ημέ-
ρας που να περάσεις και να μην υπάρχει κόσμος) και θα χαζέψεις στις 
βιτρίνες των καταστημάτων, περνώντας ανέμελα και ευχάριστα την 
ώρα σου. 

21 CARNAYO
Gourmet διάθεση, δημιουργική μεσογειακή και 
διεθνής κουζίνα, θαλασσινά και ψάρια κατευ-
θείαν από την τράτα, θα δοκιμάσεις σε αυτό το 
υψηλής αισθητικής εστιατόριο. Κολοκυθάκια 
μαριναρισμένα σε δυόσμο, χαλούμι στη σχά-
ρα, καραβίδες, αστακούς και νησιώτικες συ-
νταγές, προσαρμοσμένες στις γευστικές απαι-
τήσεις του κάθε ουρανίσκου, ξεχωρίζουν χά-
ρη στην αγνότητα των γεύσεων, στην προσοχή 
στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των πρώτων 
υλών. Όλα τα πιάτα σερβίρονται υπό την υψηλή 
εποπτεία του νέου σεφ Παναγιώτη Κουτσουβέ-
λη, ενώ οι μουσικές επιλογές της έμπειρης DJ 
Άννας Κουκιανάκη συνοδεύουν ακουστικά το 
οπτικό και γευστικό υπερθέαμα των πιάτων. Για 
επιδόρπιο προτίμησε τους λαχταριστούς λου-
κουμάδες με μέλι και παγωτό. Tιμή: Από €20-
35/άτομο. Καθημερινά από τις 19:00-01:00. 
(Νέα Παραλία, τηλ. 24270 22868)

21 PIllOWS
H ονομασία σε παραπέμπει στο αναπαυτικό των μαξιλαριών, οι πο-
λύχρωμοι καναπέδες και τα πουφ σε βυθίζουν στο χαλαρωτικό της 
φιλοσοφίας τους και καταφέρνουν να αποτελέσουν ομαλή μετάβα-
ση για το πρωινό σου ξύπνημα από το κρεβάτι στο μέρος όπου πίνεις 
τον καφέ σου. Το βράδυ, όμως, το all day café αλλάζει και δίνει τη θέ-
ση του σε ένα bar με δυνατές μουσικές επιλογές, χαμηλό φωτισμό 
και καλοκαιρινής διάθεσης cocktails, με πλέον περιζήτητα τα frozen 
daiquiri vanilla και apple soaked mojito. (Παλιό Λιμάνι, Μαξιλάρες, 
Χώρα, κιν. 6973 995893)
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