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Sublime Stay

P

THERE ARE MANY WAYS TO ENJOY MYKONOS. BUT THERE IS ONLY ONE TO LIVE IT - THE KENSH WAY!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ. ΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΖΗΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΣΤΟ KENSH !

Μ

repare yourself to embrace all your senses through a comια εμπειρία αφύπνισης όλων των αισθήσεων περιμένει όσους
plete awakening experience from the moment of your arπερνούν το κατώφλι του Kensh , ενός ξεχωριστού «design bourival at Kensh , the unique «design boutique hotel» which
tique hotel» που έκανε αισθητή την παρουσία του πρόσφατα
opened its doors recently in the cosmopolitan island of
στο κοσμοπολιτικό νησί της Μυκόνου. Με έναν πρωτοποριακό
Mykonos. With an innovative way, Kensh combines the Mykonian
και ιδιαίτερο τρόπο, το Kensh συνδυάζει τη Μυκονιάτικη παράδοση και το
tradition with the natural wealth of the island through a minimalisφυσικό πλούτο του νησιού, μέσα από ένα μινιμαλιστικό και φινετσάτο πρίσμα.
tic and elegant approach.
Τα αυθεντικά έπιπλα επωνύμων σχεδιαστών και η υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
The authentic designer furniture and high-quality services providέρχονται να απογειώσουν μια αξέχαστη διαμονή. Η φυσική πέτρα, σε συνδυασμό
ed, offer a complete accommodation experience to guests, while the
με το παλαιωμένο ξύλο, δεμένα με την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, ανακαλούν
natural stone with the aged wood blends smoothly with the Aegean
μνήμες αυθεντικότητας και παράδοσης, ενώ τα 25 πολυτελή δωμάτια και οι 10
architecture, recalling memories of tradition. For all the 25 luxurious
σουίτες του Kensh καθιστούν σήμα κατατεθέν του την προσοχή στην λεπτομέρεια.
rooms and 10 suites, attention to detail is a trademark for each room.
Με κοινή φιλοσοφία ως προς την αρχιτεκτονική τους, αλλά με διαφορετική
Sharing the same architectural philosophy, but with a different decδιακοσμητική προσέγγιση, οι 35 «χώροι τέχνης», διηγούνται τη δική τους
orative concept, the 35 "art spaces" tell their own story. And yet the
ξεχωριστή ιστορία. Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ. Οι επισκέπτες μπορούν
surprises include an exceptional gastronomic experience at Kensh
να απολαύσουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες στο Kensh Fine Dining
Fine Dining Restaurant located at the roof garden, overlooking at OrRestaurant με θέα τον κόλπο του Ορνού από τον χώρο του roof garden, ενώ η
μουσική και τα signature cocktails του Kensh Bar ολοκληρώνουν τη βραδινή
nos Bay. The music and signature cocktails at Kensh Bar come to
conlude a beautiful evening. Add also the moments of rejuvenation
έξοδο. Προσθέστε και τις στιγμές αναζωογόνησης και ευζωίας στο χώρο του
and well-being at the Kensh Spa offering Jacuzzi, Hammam, a vaKensh Spa, όπου μπορείτε να χαλαρώσειτε στο Jacuzzi, στο χώρο του Hamriety of massage treatments and spa rituals to choose from, as well
mam, να απολαύσετε ποικίλες υπηρεσίες μασάζ και spa rituals, ενώ ταυτόχρονα
as a fitness area with the latest gym equipment. Through its simδιατίθεται και χώρος fitness με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Μέσα από
plicity and elegance, Kensh Bouτην απλότητα και τη φινέτσα του, οι πιο
tique Hotel & Suites promises to
πλούσιες εικόνες και στιγμές είναι η
offer you the most unforgettable
εμπειρία ζωής που θα κερδίσετε στο
INFO: Ornos beach, Mykonos, +30 22890 29001, 22890 78788 &
22890 27010 (fax), kenshomykonos.com
moments for a life time experience.
Kensh Boutique Hotel & Suites.
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