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Το luxury resort της Μυκόνου που ανέβασε στην κορυφή  
τον πήχη στην πιο κοσμοπολίτικη παραλία της Ελλάδας ανακηρύχτηκε 

Greece’s Leading Boutique Hotel 2019. 

Σ
 
ε ένα φαντασμαγορικό σόου που πραγματοποιήθηκε στις  
8 και 9 Ιουνίου στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας έγινε η φετι-
νή απονομή των «Οσκαρ της τουριστικής βιομηχανίας», 
όπως χαρακτηρίζονται διεθνώς τα World Travel Awards 
(WTA).

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 στη διάσημη Ψαρού της Μυκόνου ανακηρύχθηκε 
Greece’s Leading Boutique Hotel 2019 μετά από διεθνή ηλεκτρονική ψη-
φοφορία. Το εκπληκτικό αυτό ξενοδοχείο που μας συστήθηκε μόλις τον Ιούλιο 
του 2018 εύλογα αγαπήθηκε απ’ όσους το επισκέφτηκαν και το ανέδειξαν νικη-
τή χαρίζοντάς του τόσο γρήγορα μια παγκόσμια διάκριση. Νέα απολαυστική έμπέιρια  

διπλα στή θαλασσα
Μια νέα πολυτελής γαστρονομική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα 
περιμένει τους επισκέπτες στο εξαιρετικό Kenshō psarou lounge.
Ο υψηλής αισθητικής χώρος του Bar με τα δροσερά signature 
cocktails δίπλα στην πισίνα ή στις ξαπλώστρες της παραλίας.
Τα ξεχωριστά events που διοργανώνονται κάθε εβδομάδα.
Το βραβευμένο εστιατόριο του Kenshō Psarou, όπου ο 
επισκέπτης βιώνει δίπλα στην θάλασσα, σε μια από τις πιο 
φημισμένες παραλίες στο κόσμο -την κοσμοπολίτικη Ψαρού  
της Μυκόνου- την μοναδική γαστρονομική εμπειρία του 
εμπνευσμένου από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με 
ιαπωνικές και περουβιανές επιρροές, μενού που υπογράφει  
ο βραβευμένος Μυκονιάτης Chef ιπποκράτης.
Με ύφος comfort family και επιλογές από sushi, θαλασσινά και 
κρεατικά στη διάρκεια της ημέρας, που το βράδυ μετατρέπεται 
σε luxury dining κατέκτησε γευστικά τις καρδιές- και φυσικά,  
τον ουρανίσκο- όλων των επισκεπτών του.
Τέλος, την γευστική πανδαισία ολοκληρώνει ο κορυφαίος  
pastry chef δημήτρης Χρονόπουλος με ένα γλυκό επίλογο  
από ελληνικά στοιχεία με αναφορές στη γαλλική 
ζαχαροπλαστική και με αρώματα Ανατολής.

Τα στοιχεία που συνετέλεσαν σε αυτή τη διάκριση πολλά. Ο συνδυασμός 
του σύγχρονου design με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μυκόνου 
και της πολυτέλειας με τις executive υπηρεσίες διαμονής είναι μόνο μερικά 
από αυτά. 
Τη λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων που θεωρείται ορόσημο για 
τον τουριστικό κλάδο κάλυψαν μεγάλα και εξειδικευμένα μέσα ενημέρω-
σης απ’ όλο τον κόσμο και παρουσίασε το διεθνές μοντέλο Ελα Κλαρκ 
που έχει και τον τίτλο της πρέσβειρας των World Travel Awards. 
Ανάμεσα στους εκλεκτούς παρευρισκόμενους ήταν οι εκπρόσωποι κορυ-
φαίων επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό καθώς και των περισ-
σότερων από τα 800 ξενοδοχεία που συμπεριλήφθηκαν στις υποψηφιότη-
τες 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 
Γκράχαμ Κουκ. 
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