
To ξενοδοχείο  Albergo Gelsomino 
στην Κω χτίστηκε το 1928 και 
αποτελεί πλέον ένα από τα 
αναγνωρίσιμα κτήρια του νη-

σιού. Μετά από 90 χρόνια ανακαινίστηκε 
εντελώς, αλλά με μεγάλη προσοχή ώστε 
να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα αρχιτεκτο-
νικά στοιχεία που είναι συνυφασμένα με την 
ιστορία του. Σήμερα, αποτελεί  έναν προ-
ορισμό από μόνο του, καθώς οι 8 (so posh) 
σουίτες του επιμένουν να αντιστέκονται στη 
λαίλαπα του all inclusive, προβάλλοντας ως 
όπλο τους την άνεση και την άφταστη αι-
σθητική.

Φέτος, η καλοκαιρινή περίοδος ξεκινά στο 
Albergo Gelsomino με μαγευτικές βραδιές 
δίπλα στη θάλασσα, «ντυμένες» γευστικά 
με τις εξαιρετικές δημιουργίες του consultant 
chef Παύλου Κυριάκη και του executive chef 
Σωτήρη Ματσούκα. Οι δυο τους, διαθέτο-
ντας  σημαντική εμπειρία σε μεγάλα εστια-
τόρια με αστέρια Michelin, έχουν δημιουρ-
γήσει για το Αlbergo Gelsomino  μοναδικά 
degustation μενού τεσσάρων και έξι πιάτων 
με επιλογές από ψάρι και κρέας αντίστοι-

χα, τα οποία βασίζονται πολύ στα φρέσκα 
προϊόντα των παραγωγών του νησιού. Οι 
προτάσεις τους εκφράζουν με τον καλύτε-
ρο τρόπο την μεσογειακή γαστρονομία και 
τη χρωματίζουν με πινελιές από την τοπική 
κουζίνα της Κω.  

Η βραδιά, υπό τους ήχους ζωντανής 
μουσικής, ξεκινά με aperitivi και δροσιστι-
κά cocktails with a twist – ενδιαφέρον έχει 
το Greek Spritz με μαστίχα. Από τα μενού 
ξεχωρίζουν το  χταπόδι  με γαρίδες και  κου-
σκούς, μαγειρεμένα σε ζωμό καραβίδας και 
τσορίθο,  καθώς και το μοσχαρίσιο ταρτάρ 
με παρμεζάνα, αυγά ρέγκας και τραγανά 
τσιπς μαύρης τρούφας. Τα εξαιρετικά επι-
δόρπια, όπως η σούπα φράουλας με μέντα 
και παγωτό λεμόνι, ολοκληρώνουν με τον 
καλύτερο τρόπο τη γευστική αυτή διαδρο-
μή. Κάθε πιάτο συνδυάζεται με επιλογές 
κρασιού από τοπικούς και διεθνείς αμπελώ-
νες, οι οποίες αναδεικνύουν τέλεια την κάθε 
γεύση. Στα συν σημειώστε  την υπέροχη 
θέα στο Αιγαίο και το καλοκουρδισμένο, δι-
ακριτικό  service.

O επισκέπτης στο Albergo Gelsomino 

έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να απολαύσει 
μια εξαιρετική εμπειρία διαμονής στα απα-
ράμιλλου στυλ  δωμάτια, αλλά και να χαρεί  
(κάθε βράδυ)  υψηλού επιπέδου γαστρονο-
μία, με το προσωπικό να φροντίζει προσεκτι-
κά την κάθε λεπτομέρεια. Κι είναι ακριβώς 
αυτά τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν 
το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε σημαντικό 
λόγο για κάθε κοσμοπολίτη επισκέπτη να 
ταξιδέψει στην Κω.

Albergo Gelsomino
Βασιλέως Γεωργίου 1, 85300, Κως
Τηλέφωνο: +30 22420 20200
Degustation Summer Nights/ 
Kαθημερινά  από 7 μ.μ.
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Τhe Albion
 Καλοκαιρινή διάθεση,  ιδιαίτερα cocktails και  street food στον Βοτανικό


