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Η δύναμη της εικόνας: Δείτε τα πιο «ινσταγκραμικά»  
εστιατόρια του πλανήτη

Φθινοπωρινή ισημερία σήμερα και για να καταπολεμηθεί η με-
λαγχολία που αρχίζει όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι το κλίμα αλ-
λάζει σιγά σιγά, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να αφεθεί 
στη μαγεία των εικόνων. Μιλώντας για αυτό, λοιπόν, πρόσφατα, 
το Tripadvisor έκανε μια έρευνα ανάμεσα στους «πιστούς» του 
προκειμένου να του απαντήσουν ποια είναι τα πιο ευφάνταστα 
και κατά συνέπεια πολυφωτογραφημένα εστιατόρια σε όλο τον 
κόσμο. Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε, έβαλε μια καινούρια 
κατηγορία στη φετινή λίστα Tripadvisor’s Travelers’ Choice Best 
of the Best Awards με τίτλο “picture-perfect restaurants”, στην 
οποία κατατάσσονται τα γαστρονομικά spots όπου αξίζει κανείς 
να απαθανατίσει τον εαυτό του με μια  selfie (ή και παραπάνω!)

Δεν ξέρω αν είναι εγγυημένη και η γευστική απόλαυση, πάντως 
στις πρώτες δέκα θέσεις ανήκουν κάποια που εύκολα μπορεί να 
χαρακτηριστούν «χάρμα οφθαλμών» και τα οποία, αν τα πράγ-
ματα από το μέτωπο της πανδημίας πάνε καλύτερα, θα άξιζε να 
ταξιδέψετε για να τα επισκεφτείτε. Την πρωτιά κατέχει το Koral 
Restaurant στη Nusa Dua της Ινδονησίας, το πρώτο εστιατόρι-
ο-aquarium που φτιάχτηκε στο Μπαλί. Στη δεύτερη θέση βρί-
σκεται το Le Grill Restaurant στην Πράγα, με βαριά επίπλωση, 
εντυπωσιακούς πολυελαίους, φίνες ταπετσαρίες και σκούρα ξύ-
λινα πατώματα, τα οποία παραπέμπουν σε παλάτια της βρετανι-
κής αριστοκρατίας, καθώς κι έναν κατάφυτο κήπο όπου περπα-
τούν παγώνια.

Σειρά έχουν το εξωτικού στυλ Dor στην περιοχή Tohanu Nou στη 
Ρουμανία, το I due Roccoli στο Ιseo στην Ιταλία, σε μια μαγευτική 
τοποθεσία στο βουνό, το υπέρκομψο Tin Lung Heen στο Χονγκ 
Κονγκ, το οποίο είναι βραβευμένο και με δύο αστέρια MICHELIN 
και το Grand Getaway by Grand Hyatt στην Kuala Lumpur στη 
Μαλαισία που επενδύει στο μείγμα fine dining και σπέσιαλ εφέ 
προκειμένου να δώσει στο επισκέπτη μια μοναδική 360° virtual 
dining experience.

Στην ίδια πόλη, από την έβδομη θέση δηλώνει το παρών το 
Sabayon με τη μαγευτική θέα στην πόλη και τη σύγχρονη αι-
σθητική του στη διακόσμηση, ενώ στην όγδοη θέση βρίσκεται το 
OPSO Dubai, το οποίο πέρα από τη σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα που σερβίρει, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του με τη θέα 
απέναντι στους ουρανοξύστες (προφανώς) και την ιδιαίτερη δια-
κόσμησή του σε τόνους του χρυσού, του πορτοκαλί και του μπλε.

Ένατο στη σειρά ένα ιταλικό εστιατόριο το Ristorante Pizza 
Incontro στην περιοχή Limone sul Garda, της Ιταλίας με πανορα-
μική θέα στο υγρό στοιχείο και στη δέκατη το Mistico Restaurant, 
το οποίο βρίσκεται στο Armacao dos Buzios της Βραζιλίας μέσα 
σε ένα μικρό, boutique ξενοδοχείο και σερβίρει πιάτα που κι-
νούνται στην κατηγορία nouvelle cuisine, με αρκετές fusion 
επιρροές.

Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα μπείτε εδώ

https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Restaurants-cPicturePerfect

