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Στην Ψαρού, την εμβληματική, διεθνούς φήμης παραλία της Μυκό-
νου, ένα boutique ξενοδοχείο πέντε αστέρων θέτει όλο και πιο ψη-
λά τον πήχη της αληθινής πολυτέλειας. Γιατί στο 5* Kensho- Psarou 
η έμφαση δίνεται μόνο σε όσα έχουν ουσία: στη μοναδική αιγαιο-
πελαγίτικη αρχιτεκτονική που είναι απόλυτα ενταγμένη στο φυσικό 
τοπίο, στο interior design που δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις αλλά 
τις αφομοιώνει με γνώμονα το ιδιαίτερο ανάγλυφο του νησιού, στην 
απαράμιλλη ποιότητα των υπηρεσιών και στην αστείρευτη ποικιλία 
των επιλογών που συνεχώς εμπλουτίζονται για να συνθέσουν μια 
ονειρική πρόταση διαμονής και ψυχαγωγίας.
Το Kensho- Psarou, ένα από τα κορυφαία beachfront hotels των Κυ-
κλάδων, προσφέρει απλόχερα στον επισκέπτη τα στοιχεία που συνι-
στούν την πεμπτουσία της «ελληνικής φιλοξενίας» στην πιο εκλεπτυ-
σμένη και ανεπιτήδευτη εκδοχή τους. Ολα ξεκινούν από την ολιστική 
εμπειρία ευδαιμονίας στα 31 δωμάτια, τις σουίτες καθώς και στην 
εντυπωσιακή ιδιωτική Villa 4 δωματίων και πλαισιώνονται από πλή-
θος γαστρονομικές εκπλήξεις και προτάσεις άθλησης και ευεξίας.
Στον κατάλογο του εστιατορίου του Kensho- Psarou, ο βραβευμένος 
μυκονιάτης σεφ Ιπποκράτης Αναγνωστέλης παρουσιάζει παραδοσιακά 
πιάτα της ελληνικής κουζίνας, δοσμένα μέσα από μια πολύ ξεχωριστή, 
εντελώς σημερινή προσωπική ματιά, καθώς αξιοποιεί στο έπακρο τις 
ποιοτικές πρώτες ύλες και τις τοπικές γεύσεις και ερμηνεύει τις ελλη-
νικές παραδόσεις με σύγχρονους όρους της διεθνούς γαστρονομίας. 
Η γευστική εμπειρία έχει πάντα γλυκό κλείσιμο, χάρη στις θαυμάσιες 
δημιουργίες του pastry chef Δημήτρη Χρονόπουλου, ενώ η ατμόσφαι-
ρα χαλάρωσης παρατείνεται στο Kensho- Beach Bar με ελαφριά πιάτα 
υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής τη συνοδεία κοκτέιλ και εκλεκτών 
οίνων από μια εντυπωσιακή λίστα spirits και κρασιών.
Η ειδυλλιακή διαμονή διανθίζεται με μια σειρά από συνεδρίες στο 
Kensho- Beach Spa, την αυθεντική εμπειρία του Spa στην πιο σύγ-
χρονη εκδοχή της, με φόντο ένα πραγματικά υπέροχο περιβάλλον 
χαλάρωσης και ομορφιάς δίπλα στη θάλασσα. Σε έναν ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο θετικής ενέργειας, απόλυτης άνεσης και υψηλής 
εξειδίκευσης, οι μοναδικές τελετουργίες αναζωογόνησης και οι πιο 
αποτελεσματικές τεχνικές εξαφανίζουν την ένταση και τις έγνοιες 
της καθημερινότητας. 

Στο Kensho- Psarou ο σεβασμός στις αξίες της μυκονιάτικης αρχι-
τεκτονικής αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του ειδυλλιακού 
σκηνικού. Απόλυτα ενταγμένο στο τοπίο του κυκλαδίτικου νησιού, το 
ξενοδοχείο ανακαλεί μνήμες παράδοσης, αναδεικνύοντας την τοπική 
πέτρα και το παλαιωμένο ξύλο, και παράλληλα φιλοξενώντας στο 
εσωτερικό του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της μοντέρνας 
πολυτέλειας σε συνδυασμό με εμβληματικά design αντικείμενα με τις 
υπογραφές μεγάλων σύγχρονων σχεδιαστών.
Eιδικά στην 300 τ.μ. Villa Kensho- Psarou με τη μεγάλη εξωτερική infinity 
πισίνα, το παζλ της υπέρτατης tailor made πολυτέλειας συμπληρώ-
νουν υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος, από Private Chef & Pastry Chef 
και Ενοικίαση Ελικοπτέρου & Σκάφους μέχρι Butler Service, Beach 
& Βoat Βasket και Εκδρομές με σκάφος.  
Η εμπειρία διακοπών στον ηλιόλουστο παράδεισο του Kensho- Psarou 
μένει ανεξίτηλη στη μνήμη και μια σειρά από signature προϊόντα υπό-
σχονται να παρατείνουν τη γλυκιά αυτή αίσθηση και να ζωντανεύουν 
τις όμορφες αναμνήσεις όπου κι αν βρισκόμαστε.
Ολα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από 
τους scouters του διεθνούς Τύπου - οι «Times» του Λονδίνου το κα-
τατάσσουν στα 20 κορυφαία boutique hotels της Ελλάδας -, ενώ τα 
δεκάδες βραβεία και οι υποψηφιότητες από σημαντικούς θεσμούς 
εντός και εκτός συνόρων έρχονται να επιβεβαιώσουν και να επιβρα-
βεύσουν την προσήλωση του brand «Kensho-» στην τελειότητα και την 
άρτια παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Για ένα ακόμη καλοκαίρι. 
Και για όλα εκείνα που θα έρθουν.

Απόδραση   
    στο όνειρο

Μια όαση για τις αισθήσεις σε μία από τις πιο 
κοσμοπολίτικες ακτές της Μεσογείου.
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