
Οι Σπέτσες κρατούν μια θέση 
σταθερά στην καρδιά μου, κα-
θώς είναι το πρώτο νησί που 
έκανα τις διακοπές που μου άξι-

ζαν, όντας για πρώτη φορά ανεξάρτητη οι-
κονομικά στη ζωή μου. Αγαπημένος προορι-
σμός πάντα το Poseidonion Grand Hotel, το 
οποίο έχοντας γράψει ιστορία στην ελληνική 
φιλοξενία για περισσότερο από έναν αιώνα, 
ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 17 Ιου-
νίου 2020 για να υποδεχθεί τους επισκέπτες 
του για ακόμα ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στο 
Νησί των Αρωμάτων. Κρατήστε στο μυαλό 
σας την εγγύτητά του στην Αθήνα, καθώς 
και την ασφαλή πρόσβαση σ άυτό - οδικώς 
μέσω Κόστας και με μια μικρή διαδρομή με 
θαλάσσιο ταξί- χαρακτηριστικά τα οποία 
αναδεικνύουν εύκολα τις Σπέτσες ως τον 
ιδανικό προορισμό για το καλοκαίρι.

Με απόλυτη προτεραιότητα την ασφά-
λεια των επισκεπτών και των συνεργατών 
του, καθώς και της τοπικής κοινότητας των 
Σπετσών, το ξενοδοχείο έχει εναρμονιστεί 

πλήρως με 
τα νέα δεδο-
μένα εφαρμό-
ζοντας πιστά 
τις σχετικές 
οδηγίες των 
αρμόδιων αρ-
χών, αλλά και 
πολύ περισ-
σότερα από 
τα προβλεπό-
μενα. Την ίδια 
στιγμή παρα-

μένει αδιαπραγμάτευτα προσανατολισμέ-
νο στην αυθεντική φιλοξενία στο νησί των 
Σπετσών με έμφαση στην ιδιωτικότητα και 

την ασφάλεια, παρέχοντας τη δυνατότητα 
της Custom-made διαμονής  με την υπηρε-
σία Travel Designer.  

Τι σημαίνει αυτό;  Μα ότι ακριβώς ονει-
ρεύεστε, ξεκινώντας από την ιδιωτική 
μεταφορά με θαλάσσιο ταξί από το λιμάνι 
της Κόστας και τις  in-room services προ-
τάσεις (όπως private dining, θεραπείες spa 
& wellness και συνεδρίες γυμναστικής), μέ-
χρι wine tasting, μαθήματα μαγειρικής στο 
Βostani, το βιολογικό κτήμα του Ποσειδω-

νίου- μια απίστευτη  ολιστική farm-to-table 
εμπειρία μέσα στην ολάνθιστη φύση των 
Σπετσών, βιωματικά σεμινάρια, ιππασία, 
ποδηλασία, πεζοπορία αλλά και εξορμήσεις 
στις παραλίες του νησιού και σε κοντινούς 
προορισμούς με σκάφος.

Φέτος, τη θέση του Γενικού Δ/ντη του 
ξενοδοχείου αναλαμβάνει ο έμπειρος Αλέ-
ξανδρος Παπανικολάου, ενώ στο απαρά-
μιλλο ταξίδι γεύσεων στα εστιατόρια του 
Poseidonion Grand Hotel, «οδηγός» θα 
είναι ο καταξιωμένος Γάλλος chef Olivier 
Campanha. Με έμφαση στις αγνές πρώτες 
ύλες από το ιδιόκτητο μποστάνι του ξενοδο-

χείου, τους ντόπιους παραγωγούς, αλλά και 
από την ευρύτερη περιοχή του αργολικού 
κάμπου και αντλώντας έμπνευση από τις ρί-
ζες της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, 
ο chef συνδυάζει την εγχώρια παράδοση με 
γαλλικές τεχνικές, παρουσιάζοντας καθα-
ρές γεύσεις και νόστιμα πιάτα. Mαθαίνω ότι 
το  ανανεωμένο μενού της Library Brasserie 
θα είναι αφιερωμένο στην ελληνική κουζίνα 
με νότες από ολόκληρη τη Μεσόγειο, ενώ 
ενδιαφέρον  αναμένεται να έχει  και το με-
νού στην Paradise Beach στην Αγία Μαρί-
να, που υπόσχεται νόστιμες, χορταστικές 
προτάσεις πλάι στο κύμα.

Σημειώστε, επίσης, ότι στο Palms Bar 
και αυτό το καλοκαίρι θα μπορείτε να απο-
λαύσετε τα απίθανα signature cocktails και 
spirits της λίστας, τα οποία επιμελείται o τα-
λαντούχος Θάνος Προυναρούς και η ομάδα 
του αθηναϊκού, αγαπημένου Baba Au Rum, 
ένα από τα “The World’s 50 Best Bars”, σας 
θυμίζω. Λάτρεις του fine drinking και του 
well being μην το χάσετε!
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