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Η Σύμη με την ξεχωριστή ομορφιά της προσελκύει κάθε χρόνο 
χιλιάδες επισκέπτες. Χαρακτηριστικό της είναι τα καλοδιατηρημένα 
νεοκλασικά και τα διώροφα πέτρινα σπίτια τα παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής που θυμίζουν την εποχή που το νησί ευημερούσε 
οικονομικά. Η Σύμη εκπλήσσει ευχάριστα με τα εναλλασσόμενα 
τοπία της. Το ορεινό έδαφός της με τα ψηλά κι απότομα βουνά, 
καταλήγει σε δαντελωτές ακτές και μικρούς κολπίσκους. Στις 
παραλίες του νησιού θα χαρείτε τις καθαρές θάλασσες και την 
υπέροχη φύση. 
Η πολυσήμαντη ιστορία της Σύμης, αποτυπώνεται στα σημαντικά 
αξιοθέατα του νησιού και στα εκθέματα του αρχαιολογικού και 
του λαογραφικού μουσείου της. Διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις 
για αξέχαστες διακοπές. Πολυτελή ξενοδοχεία και συγκροτήματα 
ενοικιαζόμενων δωματίων. Ταβέρνες, εστιατόρια και ουζερί που 
σας υπόσχονται μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις. Μπαράκια 
για τη βραδινή σας έξοδο και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνει ο δήμος για να γνωρίσετε από πρώτο χέρι τι σημαίνει 
νησιώτικη διασκέδαση.
Ο ΝΟΣ, η Μαραθούντα, το Πέδι, ο Άγιος Γεώργης, η Νανού και ο 
Πανορμίτης είναι οι πιο ξακουστές παραλίες της Σύμης, αλλά 
ανάμεσα σ’ αυτές υπάρχουν πολλοί κολπίσκοι, στους οποίους 
μπορεί κάποιος να απολαύσει το μπάνιο του απολύτως μόνος.

Καλή σας διαμονή.

Simi with its unique beauty attracts every year thousands of vis-
itors. Feature is the well-preserved neoclassical and two-storey 
stone houses of traditional architecture reminiscent of the era 
when the island prospered economically. Simi pleasantly sur-
prised with alternating landscapes. The mountainous territory 
with high and abrupt mountains, comes to beautiful beaches and 
small coves. On the beaches of the island will enjoy the clean sea 
and beautiful nature.
The important history of Symi, reflected in the major attractions 
of the island and the exhibits of the archaeological and folklore 
museum. It has all the conditions for an unforgettable vacation. 
Luxury hotels and rented rooms. Taverns, restaurants and ouzo 
promise you unique culinary delights. Bars for your evening exit 
and many cultural events organized by the municipality to know 
first hand what it means island fun.
The NOS, Marathounda, Pedi, Agios Georgis, Nanou and Panor-
mitis are the most famous beaches of Symi, but among them 
there are many bays in which one can enjoy a swim completely 
alone.

Have a nice stay.
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