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δύο υπερταλαντούχοι σεφ και το μοναδικό location 

είναι τα δυνατά χαρτιά του Kenshο Psarou 
στην πιο κοσμοπολίτικη παραλία της μυκόνου.
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Tοποθετημένο σε ένα υπέροχο φιλέτο αμμουδιάς στον γλυ-
κό κόλπο της πιο διάσημης ακτής του νησιού, το «Kensho 
Psarou» παρέδωσε αυτό ακριβώς που κατά βάθος επιθυμούν 

όλοι όσοι συρρέουν στο place to be της Μυκόνου. Ενα προνομιακό 
«παρατηρητήριο» στα κοσμικά τεκταινόμενα της παραλίας, χωρίς 
όμως την υπερβολική έκθεση στην κοσμοσυρροή. Ενα κοσμοπο-
λίτικο ησυχαστήριο - όσο οξύμωρο και αν ακούγεται κάτι τέτοιο.

Αυτό ακριβώς νιώθεις όταν, αφήνοντας πίσω σου τις μπουτίκ των 
διεθνών οίκων του «Nammos Village» και διασχίζοντας τη μικρή από-
σταση από τη δροσερή ρεσεψιόν φτάνεις σε ένα κομψό deck ακριβώς 
πάνω στα σμαραγδένια νερά.

Το Kensho είναι ένα luxury μπουτίκ ξενοδοχείο δομημένο σε από-
λυτη αρμονία με τη φύση. Ξύλο, ψάθα και γήινες αποχρώσεις έχουν 
επιλεγεί αντί του κλασικού κυκλαδίτικου λευκού-μπλε, ενώ τα αυ-
θεντικά design αντικείμενα και τα έπιπλα στα δωμάτια και στους χώ-
ρους του εστιατορίου είναι μια ατραξιόν από μόνα τους - οι αυθεντι-
κές Deton πολυθρόνες και ξαπλώστρες σίγουρα μένουν αξέχαστες 
σε όποιον πρόλαβε να βρει μια θέση στο ονειρικό deck δίπλα στην 
εξωτικού στιλ πισίνα και με θέα τη θάλασσα.

Η πραγματική έκπληξη όμως του Kensho στην Ψαρού είναι η κου-
ζίνα. Ο Μυκονιάτης σεφ Ιπποκράτης, που υπογράφει το τολμηρό με-
νού, ενορχηστρώνει ελληνικές γεύσεις με ιαπωνικά και περουβιανά 
στοιχεία και δίνει πιάτα που μπαίνουν στην κατηγορία του comfort, 
αλλά με πολλή φινέτσα, όπως ο «αποδομημένος» μουσακάς με μο-
σχάρι, τα χτένια με κινόα, η μακαρονάδα με αχινό, αλλά και τα εξαι-
ρετικά φιλέτα και το σούσι.

Ο pastry chef Δημήτρης Χρονόπουλος αναλαμβάνει να μας φτά-
σει σε ένα γλυκό κρεσέντο με μερικά αληθινά αριστουργήματα ζα-
χαροπλαστικής, με κορυφαίο το αποκαλυπτικό προφιτερόλ του και 
τα ινσταγκραμικά χρυσά «μήλα των Εσπερίδων». Οι επιλογές στο 
beach bar είναι εξίσου φίνες και φροντισμένες. Δοκιμάστε το μπέρ-
γκερ με γαρίδες, το club sandwich με υπέροχες πατάτες, το sour 
mix από πουρέ κίτρου, τζίντζερ, μέντα και σόδα, ή το κοκτέιλ βότ-
κας Hidden Paradise.

 Ολα αυτά στο απόλυτο place to be όταν δύει ο ήλιος. Και φυσικά τη-
ρώντας όλες τις απαραίτητες υγειονομικές προδιαγραφές ασφαλείας.

Η αξέχαστη εμπειρία ολοκληρώνεται με το Κensho Beach Spa, που 
δικαιώνει εξ ολοκλήρου το όνομά του: λίγα βήματα από τη θάλασ-
σα, επαναπροσδιορίζει την έννοια του σύγχρονου spa. Οι επιλογές 
σε αυτόν τον εκλεπτυσμένο οίκο ομορφιάς και ευεξίας ηρεμούν και 
απογειώνουν στο λεπτό τον επισκέπτη, λειτουργώντας ως θεραπεία 
απέναντι στον ρευστό και γεμάτο στρες κόσμο μας αυτή την εποχή.  
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To «Kensho» στην Ψαρού είναι 
ένα κοσμοπολίτικο ησυχαστή-

ριο. Ενα κομψό μπουτίκ ξενοδο-
χείο ακριβώς πάνω στην παρα-
λία με τα σμαραγδένια νερά, με 
συναρπαστική κουζίνα και το 

μοναδικό beach spa για απόλυ-
τη χαλάρωση.


