Οι εικόνες
μιλούν από
μόνες τους:
Εδώ η
πολυτέλεια
συναντά
την ομορφιά
του τοπίου.
κε στις 8 & 9 Ιουνίου στη Madeira της Πορτογαλίας
έγινε η φετινή απονομή των «Oscars της Τουριστικής
Βιομηχανίας», όπως χαρακτηρίζονται διεθνώς τα
WORLD TRAVEL AWARDS.
Τα WTA –θεσμός με ιστορία 26 χρόνων, από το 1993–
βραβεύουν κάθε χρόνο τους κορυφαίους σε όλες τις
κατηγορίες του τουρισμού και της φιλοξενίας κάθε
χώρας που αποτελεί προορισμό. Το Kenshō Psarou
ανακηρύχθηκε ως το «Greece’s Leading Boutique Hotel
2019» μετά από διεθνή ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το
εκπληκτικό αυτό ξενοδοχείο, που ξεκίνησε τη «διαδρομή» του μόλις τον Ιούλιο του 2018, εύλογα αγαπήθηκε από όσους το επισκέφθηκαν και το ανέδειξαν
ως νικητή χαρίζοντάς του τόσο γρήγορα μια παγκόσμια διάκριση. Είναι πολλά τα στοιχεία που συνετέλεσαν σε αυτήν τη διάκριση. Ο συνδυασμός του σύγχρονου design με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της
Μυκόνου και της πολυτέλειας με τις executive υπηρεσίες διαμονής είναι κάποια από αυτά. Τη λαμπερή
τελετή απονομής των βραβείων, που θεωρείται ορόσημο για τον τουριστικό κλάδο, κάλυψαν μεγάλα και
εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο
και παρουσίασε το διεθνές μοντέλο Ela Clark, που έχει
και τον τίτλο της πρέσβειρας των World Travel Awards.
Ανάμεσα στους εκλεκτούς παρευρισκομένους ήταν
οι εκπρόσωποι των κορυφαίων επιχειρήσεων που
συνδέονται με τον τουρισμό, καθώς και των πλέον
των 800 ξενοδοχείων που συμπεριελήφθησαν στις
υποψηφιότητες για διακρίσεις. Για το Kenshō Psarou
το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Σεμερτζάκης
(Director of Sales) από τα χέρια του ιδρυτή και προέδρου των WTA, κ. Graham Cooke.

KENSHO

L

ocated at Psarou, the most famous and
cosmopolitan beach of Mykonos –where
luxury meets the beauty of the landscape–,
the Lounge Bar and Restaurant of the distinguished
Kenshō Psarou Hotel has managed to make an
impression in a very short time as well as win
two golden awards, since it offers an integrated
lifestyle experience to all its visitors and winning
their hearts. The award-winning Mykonian chef
Hippocrates combines flavors and fragrances
from Greece, with Japanese and Peruvian
influences, creating gourmet surprises in a menu
that creating delicious surprises in a menu that
during the day is characterized by a sense of
family comfort with choices between sushi,

seafood and meats, while in the evening it evolves
into luxury dining, causing a burst of pleasure
even to the most discerning palates. The delicious
feast ends with a choice of desserts created by
the top pastry chef Dimitris Chronopoulos who
combines Greek elements with techniques from
French pastry and flavors of the East. The high
aesthetic space of the Bar on the seafront and
by the pool, is ideal for enjoying cool signature
cocktails while having fun at the special evening
events that are organized for the first time in
Mykonos with the backdrop of the enchanting
Psarou beach.
A “Golden” distinction for Kenshō Psarou at the
Oscars of the tourist industry:

The pictures speak
for themselves:
A place where
luxury meets the
beauty of the
landscape.

At a spectacular show held on 8 & 9 June in
Madeira, Portugal, the WORLD TRAVEL
AWARDS the “Oscars of the Tourism Industry”
were handed out.
WTA –an institution with a history of 26 years,
since 1993– award each year the leaders in all
categories of tourism and hospitality, for each
destination country. Kenshō Psarou was declared
“Greece’s Leading Boutique Hotel 2019” after
an international vote. This unique hotel, that
started its journey just in July 2018, became an
instant favorite for those who visited it and
turned it into a winner, awarded so quickly with
a world-wide distinction. There are many
elements that contributed to this distinction.

C. HELLO! TRAVEL MYKONOS

Σ

την κοσμοπολίτικη παραλία Ψαρρού –την πιο
ξακουστή της Μυκόνου–, εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά την ομορφιά του τοπίου, βρίσκεται το Lounge Bar and Restaurant του διακεκριμένου ξενοδοχείου Kenshō Psarou. Σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα το μοναδικό αυτό συγκρότημα
έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις καθώς
και δύο χρυσά βραβεία, αφού προηγουμένως, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη lifestyle διαμονή, κέρδισε τις καρδιές όσων το επισκέφθηκαν. Ο βραβευμένος Μυκονιάτης σεφ Ιπποκράτης συνδυάζει γεύσεις και αρώματα από την Ελλάδα με ιαπωνικές και
περουβιανές επιρροές δημιουργώντας γευστικές
εκπλήξεις σε ένα μενού που κατά τη διάρκεια της
ημέρας διατηρεί ύφος comfort family, με επιλογές
ανάμεσα σε sushi, θαλασσινά και κρεατικά, ενώ το
βράδυ εξελίσσεται σε luxury dining προκαλώντας
έκρηξη ευχαρίστησης ακόμα και στους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Η γευστική πανδαισία ολοκληρώνεται με το γλυκό επίλογο για τον οποίο φροντίζει ο κορυφαίος pastry chef Δημήτρης Χρονόπουλος
συνδυάζοντας τα ελληνικά στοιχεία με τεχνικές από
τη γαλλική ζαχαροπλαστική και αρώματα Ανατολής.
Ο υψηλής αισθητικής χώρος του Bar, μπροστά στη
θάλασσα και δίπλα στην πισίνα, είναι ιδανικός για
να απολαύσει κανείς τα δροσερά signature cocktails,
ενώ παράλληλα μπορεί να διασκεδάσει στα ξεχωριστά βραδινά events, που διοργανώνονται για πρώτη
φορά στη Μύκονο, με φόντο τη μαγευτική Ψαρρού.
«Χρυσή» διεθνής διάκριση στα Oscars του τουρισμού
για το Kenshō Psarou:
Σε ένα φαντασμαγορικό show που πραγματοποιήθη-

The combination of contemporary design with the traditional
Mykonian architecture and of luxury with executive
accommodation services are some of them. The glamorous
award ceremony, which is considered a landmark for the
tourism industry, was covered by important and specialized
media corporations from around the world and were
presented by Ela Clark, the internationally famous model
who also holds the title of ambassador of the World Travel
Awards. Among the distinguished attendants were the
representatives of the leading tourism related brands
and the more than 800 hotels included in the nominations
for the awards. The award was received on behalf of
Kenshō Psarou from the hands of WTA founder and
chairman Graham Cooke by Mr. George Semerzakis
(Director of Sales).
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