
Η έναρξη της θερινής σεζόν υπήρξε, για τον χώρο της 
φιλοξενίας, ανέκαθεν μια μικρή γιορτή χαράς. Φέτος, 
ακριβώς λόγω της πανδημίας πιστεύω ότι πρέπει να γί-
νει ακόμη μεγαλύτερη, καθώς σηματοδοτεί την ελπίδα 

σε κάτι καλύτερο και στέλνει το μήνυμα προς όλους ότι θα τα κατα-
φέρουμε, παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζήσαμε πρόσφα-
τα κι άλλαξαν τον κόσμο.

Γι αυτό τον λόγο όταν έμαθα ότι ένα ακόμη από τα αγαπημένα 
μου καταλύματα θα λειτουργήσει ξανά, σχεδόν πανηγύρισα. Το 
Kinsterna Hotel κάνει επανεκκίνηση στις 5 Ιουνίου, έχοντας ως 
«οδηγούς» 3 σημαντικές αρχές, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και 
την ελευθερία, όσα δηλαδή θα χρειαστούμε κι εμείς για να κάνουμε 
το δικό μας εσωτερικό restart και να απολαύσουμε το καλοκαίρι, ξα-
να-νιώθοντας τις μικρές, αλλά τελικά τόσο σημαντικές, χαρές της 
ζωής.

Η αυστηρή εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων-κανόνων υγιεινής 
και των νέων διαδικασιών λειτουργίας, σε συνδυασμό με τα φυσικά 
πλεονεκτήματα του Kinsterna, καθιστούν το αρχοντικό ένα εναλ-
λακτικό «καταφύγιο» στην πανέμορφη Μονεμβασιά, στο νοτιότερο 
κομμάτι της ηπειρωτικής Ευρώπης, μακριά από τα πολύβουα αστικά 
κέντρα.

Τι μπορείτε όμως να κάνετε εκεί εκτός από το να χαλαρώσετε και 
να ξεκουραστείτε; Πρώτα από όλα είναι η ευκαιρία σας να διαλέξετε 
προϊόντα από τα περιβόλια ή ακόμα και να τα γευτείτε στο πρωινό 
ή το δείπνο που μπορείτε να απολαύσετε στους ιδιωτικούς κήπους ή 
στα ευρύχωρα μπαλκόνια με την μαγική θέα στο Αιγαίο.

Δεύτερον να αθληθείτε. Σύμμαχός σας η μεγάλη ακτογραμμή της 
περιοχής με τις ελεύθερες παραλίες, η δυνατότητα πρόσβασης σε 
απομονωμένους κολπίσκους με τα σκάφη του αρχοντικού, αλλά και 
η πεζοπορία στα 17 μονοπάτια, η ποδηλασία, η ιππασία και άλλες 
δραστηριότητες που υπόσχονται (και κρατούν τον λόγο τους) να σας 
προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ατομική ελευθερία.
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