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24 hours
in Pafos

Η MARKETING & COMMUNICATIONS DIRECTOR ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 THANOS HOTELS & RESORTS ΞΕΔΙΠΛΏΝΕΙ ΜΠΡΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ   
     ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΏΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ!
THE MARKETING & COMMUNICATIONS DIRECTOR OF THANOS HOTELS & RESORTS 
   SHOWS US THE WAY TO SPEND 24 IDYLLIC HOURS IN PAFOS. FOLLOW HER!

7 : 0 0 
  Ξεκινήστε την ημέρα σας κάνοντας μία βόλτα στην περιοχή Μπάνια, στην 

Κάτω Πάφο. Πρόκειται για το κλασικό σημείο συνάντησης των ντόπιων 
που αγαπούν να κολυμπούν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Δείτε τους να κάνουν 
βουτιές από τους βατήρες, ρωτήστε τους για τα μυστικά των χειμερινών κολυμβητών και 
απολαύστε τον πρώτο καφέ της ημέρας στο καφέ πάνω στο κύμα. Στη συνέχεια, πάρτε 
ένα ποδήλατο και τρέξτε κατά μήκος της ακτογραμμής Πάφου-«Πέτρας του Ρωμιού». 
Η αίσθηση της ελευθερίας θα σας μαγέψει!

Start your day with a stroll around Bania in Kato Pafos. This is the classic spot of 
locals who enjoy swimming all year round. See them dive from the springboards, ask 
about their secrets and enjoy the first coffee of the day on the beach. Then, get a 
bicycle and ride on the coastal road from Pafos to “Petra tou Romiou”. The sense of 
freedom is enchanting!

1 0 : 0 0
  Για το μπάνιο σας επιλέξτε 

μία μικρή παραλία με 
λεπτή χρυσή άμμο στην αριστερή 
πλευρά του Κόλπου της Λάρας, 
στον υπέροχο Ακάμα.

Choose a tiny beach with fine 
golden sand, situated on the 
left-hand side of Lara bay,  
in lovely Akamas.

1 2 : 0 0
  Η καλύτερη ώρα για μία βόλτα στην περιοχή που βρίσκεται η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου και Δημαρχείου, στο 
κέντρο της πόλης. Αυτό το επιβλητικό, νεοκλασικό κτίριο έχει μεγάλη πολιτιστική 
σημασία, καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί κατά την Αγγλοκρατία με πρωτοβουλία 
του πρώτου δημάρχου της Πάφου, Χριστόδουλου Γαλατόπουλου.

This is the best time to take a walk downtown, near the Municipal Library 
and around the 28th October Square and the Townhall. This impressive 
neoclassical building is of great cultural and historical importance since it first 
started being used under the English rule, following an initiative of the first 
mayor of Pafos, Christodoulos Galatopoulos.

1 4 : 0 0
  Απολαύστε παραδοσιακή 

κυπριακή κουζίνα στο 
τσιπουράδικο Κουτουρού στο 
κέντρο της Πάφου ή θαλασσινούς 
μεζέδες δίπλα στη θάλασσα, στο 
Ουζερί του ξενοδοχείου Almyra. 
Το δεύτερο έχει θέα στο λιμανάκι 
της Κάτω Πάφου και στο Κάστρο 
και ζωντανή μουσική!

Enjoy traditional Cypriot cuisine 
in Koutourou, a great place for 
tsipouro in the center of Pafos, 
or delicious seafood mezedes 
at the Ouzeri of Almyra Hotel, 
next to the sea, which also has an 
impressive view to the little port of 
Kato Pafos and the Castle and live 
music every day!

1 6 : 0 0
  Κάντε μία βόλτα 

στην περιοχή 
Μωσαϊκά, ένα μοναδικό 
αρχαιολογικό χώρο 
δίπλα στη θάλασσα.  

Walk around the 
Mosaica, a unique 
archaeological site by 
the sea.  

Almyra Hotel
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Έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, γραφικότητα και μοναδικό φυσικό κάλλος, όλα τους αναμεμειγμένα με την αστείρευτη 
φιλοξενία και τη θέρμη των κατοίκων της. 
Pafos is picturesque, has a distinctive historical and cultural heritage, and outstanding natural beauty, which combined to the warmth and 
hospitality of its people brings out something unique.

M Y  C I T Y  S T A N D S  O U T  B E C A U S E …

1 8 : 0 0 
  Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να περιπλανηθείτε 

στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου που 
βρίσκεται στο λιμάνι της και το οποίο ανακηρύχθηκε 
αρχαίο μνημείο το 1935. Αν βρεθείτε εκεί τον 
Σεπτέμβριο, μη χάσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πλατεία, 
ακριβώς μπροστά από το Kάστρο.

This is the ideal time of wandering in the Medieval Castle of Pafos, right by the 
port, which has been designated as a cultural heritage site in 1935. If you find 
yourselves there on September, don’t miss the cultural events taking place on the 
square right in front of the Castle.

2 1 : 0 0
  Ο Ουρανός, το νέο 

εστιατόριο-bar του 
ξενοδοχείου Anabelle, αποτελεί 
μία από τις καλύτερες επιλογές για 
καλό φαγητό και καταπληκτική 
μουσική από τον διάσημο 
στο νησί συνθέτη και μουσικό 
Ευθύβουλο Θεοχάρους. 

Ouranos, the new bar-
restaurant of Annabelle Hotel is 
one of the top choices for good 
food and tremendous music by 
the famous in Cyprus composer 
and musician, Efthyvoulo 
Theocharous.

2 4 : 0 0 
  Πιείτε ένα 

ποτό στην 
περιοχή Κτήμα, στην 
παλιά πόλη της Πάφου, 
και «χαθείτε» μέσα 
στον κόσμο και το 
αστείρευτο κέφι του. 

Grab a drink in the 
Ktima neighborhood, 
in Pafos’ old town and 
get lost in the crowd 
and its boundless 
energy and joy. 

info

Περισσότερες 
πληροφορίες 
στην επίσημη 
ιστοσελίδα της 
Πάφου.
Further informa-
tion can be found at the official site  
of the region of Pafos.
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