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Πηγάζοντας μέσα από τα πετρώματα του νησιού και ακολου-
θώντας συναρπαστικές διαδρομές, οι 8 θερμοπηγές της Ικαρί-
ας, είναι γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους 
ιδιότητες. Οι ιαματικές πηγές του νησιού θεωρούνται από τις 
πλέον ραδιούχες πηγές του κόσμου, ανήκουν στην κατηγορία 
των θερμών αλιπηγών, διαφέροντας μεταξύ τους ως προς την 
ένταση και τη θερμοκρασία. Προσφέρονται δε για απόλυτη ευε-
ξία και χαλάρωση αλλά και για ίαση πολλών παθήσεων, όντας σε 
λειτουργία τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Gushing through the rocks of the island and following fasci-
nating routes, the 8 hot springs of Ikaria are famous for their 
healing properties since the ancient times. The hot springs of 
the island are considered to be among the most radium-bea-
ring springs in the world; they belong to the thermal radium-
bearing hot springs (alipiges), while they vary in flow and tem-
perature. They are ideal for absolute relaxation and wellness, 
yet for curing various ailments; they can be visited almost all 
year round.

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ    HOT SPRINGS
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Με 80 διάσπαρτους, σε όλη την έκταση του νησιού, οικισμούς και 
χωριουδάκια, η Ικαρία διαθέτει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ομορφιά, 
η οποία μαζί με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα βυζαντινά 
και νεότερα μνημεία της συνθέτουν την ιστορία της. 

Σε αυτή την ιστορία δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα μοναστή-
ρια και τις εκκλησίες, που αφήνουν αναλλοίωτη τη θρησκευτική 
παράδοση των κατοίκων του νησιού και μεταδίδουν στους επι-
σκέπτες το θρησκευτικό συναίσθημα, στο πέρασμα των χρόνων. 

With 80 settlements and villages scattered all over the island 
Ikaria has an architectural beauty that together with the ar-
chaeological sites, the byzantine and the modern monuments 
reflects its own history. 
 
Parts of this history are, of course, the monasteries and the 
churches that help the inhabitants keep their religious tradi-
tions over the years and allow visitors to experience a religious 
feeling.

Η Ικαρία είναι οι άνθρωποί της: απλοί, φιλόξενοι, γελαστοί, αγκαλιά-
ζουν τον επισκέπτη και τον μυούν στο δικό τους ιδιαίτερο τρόπο ζωής, 
που μόνο πηγαίνοντας στο νησί μπορεί κανείς να καταλάβει, έναν τρό-
πο που τους κατατάσσει σε μία από τις πρώτες θέσεις μακροζωίας ανά-
μεσα στους λαούς της Ευρώπης. 

Διαθέτουν μοναδικά, αγνά, προϊόντα και περίφημο κρασί που τα χρη-
σιμοποιούν στην τοπική τους κουζίνα για να ευχαριστήσουν και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη. Είναι περήφανοι για τις τοπικές παραδόσεις και 
έθιμά τους που χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Μεταφέρουν τη ζω-
ντάνια και την παράδοση στους επισκέπετες οργανώνοντας γιορτές και 
πανηγύρια όλες τις εποχές του χρόνου.  

Δημιουργούν στον «μικρό» τόπο τους μια ατμόσφαιρα μαγική που τον 
κάνει τελικά… μοναδικό και ζηλευτό για τον επισκέπτη!

The essence of Ikaria is in its people: simple, hospitable, smiling, 
these people welcome the visitors and introduce them to a different 
way of life, a way that cannot be understood unless you visit the 
island; due to this way of life the Ikarians are among the people that 
live longer all over Europe.  

Their unique, pure products and the amazing wine they use in the 
local cuisine can satisfy even the most demanding visitor. They are 
proud of their local traditions and customs that can be traced back in 
the centuries. They convey their energy to the visitors and they try to 
familiarise them with their tradition by holding feasts and festivals 
all year round.   

On this «small» land they create a magical atmosphere that actually... 
makes the land unique and desirable for any visitor!

Ικαρία…, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου που θα σας καταπλή-
ξει με τις άπειρες φυσικές ομορφιές της, 
από την πρώτη κιόλας ματιά! Άγρια και 
ήρεμη, καταπράσινη και γαλάζια, με λίμνες, 
παραλίες και μοναδικά φυσικά αξιοθέατα, 
είναι το νησί που θα σας χαρίσει συναρπα-
στικές εμπειρίες! 

Η Ικαρία προσφέρεται για σπάνιες περιπα-
τητικές διαδρομές σε απίστευτης ομορφιάς φυσικά τοπία: πυκνά πευ-
κοδάση, καταρράκτες, χείμαρροι, λίμνες, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι 
και προπάντων γραφικά χωριά, θα σας συναρπάζουν σε κάθε σας 
εξόρμηση. 

Τα πεντακάθαρα νερά από τις υπέροχες παραλίες, οι πιο γνωστές των 
οποίων είναι το Πριόνι, το Γιαλισκάρι, η Μεσαχτή, ο Αρμενιστής και 

οι Σεϋχέλλες, θα σας κάνουν να τη λατρέψετε!

Ikaria...one of the biggest island in the East-
ern Aegean Sea; from the moment you lay 
your eyes on the island you will be amazed 
by its endless natural beauties. Wild and 
calm, green and blue, with lakes, beaches 
and unique natural attractions, it is an island 
where you are going to live unforgettable ex-
periences!  

Ikaria is ideal for hiking tours into extremely 
beautiful landscapes: thick pine forests, wa-
terfalls, streams, lakes, stone bridges, water-
mills and, above all, picturesque villages will 
fascinate you any time you decide to go on 
excursion.  

The crystal clear water of the amazing beaches 
- Prioni, Gialiskari, Mesachti, Armenistis and 
Seychelles are some of the most famous - will 
make you love this island!
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