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Σαντορίνη: Το Pacman Sunset Restaurant Bar αναδεικνύεται  
σε έναν ξεχωριστό lifestyle προορισμό

Η Οία δεν είναι γνωστή μόνο για το απαράμιλλο ηλιοβασίλεμά 
της. Η υψηλή γαστρονομία και η ποιοτική διασκέδαση έχουν βρει 
ξεκάθαρα τη θέση τους εδώ. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επι-
λογές ξεχωρίζει το Pacman Sunset Restaurant Bar του ομίλου 
Andronis στο εντυπωσιακό 5* ξενοδοχείο Andronis Arcadia. 
Εντός, έχει δημιουργηθεί ένας νέος χώρος boho αισθητικής με 
μια εκπληκτική πισίνα 1.115 τ.μ., ο οποίος λειτουργεί ως ολοή-
μερο pool bar με προσεγμένα ποτά και κοκτέιλς.

Τον παλμό δίνουν διάσημοι guest DJ’s και καλλιτέχνες που συν-
θέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό line-up. Μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο house και afro ρυθμοί, funk, electro και ethnic ακούσμα-
τα θα αποτυπώσουν μια ανεπανάληπτη μουσική μυσταγωγία με 
πρωταγωνιστές τους Jimmy Sax (23 Ιουνίου, 26 Ιουλίου), DJ 
Valeron (15 Αυγούστου) και DJ Valeron &amp; Band (14 Σεπτεμ-
βρίου), Duo Violins (20 Ιουλίου, 10 Αυγούστου, 7 Σεπτεμβρίου), 
Pambouk (27 Iουνίου), Volen Sentir (8 Ioυλίου) και Thanassis 
Vassilopoulos (13 Ιουλίου, 21 Αυγούστου, 11 Σεπτεμβρίου).  

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Το Pacman Sunset 
Restaurant Bar  υπόσχεται ένα συναρπαστικό γευστικό ταξίδι 
από τη Δύση στην Ανατολή σε ένα alfresco setting που κερδίζει 
τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά. Η γαστρονομική φιλοσοφία 
του αναδεικνύεται μέσα από τον κατάλογο που φέρει την υπογρα-
φή του Executive Chef Στέφανου Κολυμάδη. Στο επίκεντρό του 
βρίσκονται τόσο οι μεσογειακές γεύσεις με αγνές πρώτες ύλες 
από τη γη και τη θάλασσα της Σαντορίνης (Mediterranean Menu) 
όσο και οι ιαπωνικές αναφορές  του εξίσου προσεγμένου Sushi 
Menu. Η γευστική εμπειρία στο Pacman ολοκληρώνεται με fine 
drinking επιλογές  με ζωηρές γεύσεις και αρώματα μέσα από τη 

λίστα που επιμελείται ο Bar Manage του ομίλου Andronis, Δη-
μήτρης Κοσαράς.

Παράλληλα, οι Κυριακές στο Pacman Sunset Restaurant-Bar θα 
είναι αφιερωμένες στην απόλυτη χαλάρωση δίπλα στην Grande 
Pool με σαμπάνια, δροσιστικά cocktails, παγωμένες μπύρες, νό-
στιμες προτάσεις και έντονη καλοκαιρινή διάθεση, με το ροζ να 
αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή.  Πιο συγκεκριμένα 
στις  Thirsty Pink Sundays από τη 13:00 έως τις 20:00, ο χώρος θα 
μεταμορφώνεται, με τη διακόσμηση να κινείται σε ροζ αποχρώ-
σεις ενώ θα υπάρχει ένα custom made μενού και μια  cocktail 
list με προτάσεις στο ίδιο χρώμα. Αν βρεθείτε στο νησί, αξίζει να 
περάσετε από εκεί!
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