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Aegon Mykonos Hotel & Resort: Η φιλοξενία συναντά
το ελεύθερο πνεύμα των Κυκλάδων στο Καλό Λιβάδι

Αν σας ρωτήσουν με πιο ελληνικό νησί ταυτίζεται η λέξη καλοκαίρι, είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι θα απαντήσετε αυθόρμητα «Μύκονος». Δεν έχετε άδικο. Κοσμοπολίτισσα, με υπέροχες παραλίες, πολυτελή ξενοδοχεία, φανταστικά εστιατόρια και
φημισμένα clubs, συγκρίνεται μόνο με τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και διεκδικεί άνετα την πρώτη θέση στην καρδιά εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
Ανάμεσα στις φετινές προτάσεις φιλοξενίας ξεχώρισα το Aegon
Mykonos Hotel & Resort και για αυτό, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία και το πρόγραμμά μου χαλάρωσε λίγο, δεν δίστασα ούτε λεπτό να το επισκεφτώ με εκλεκτούς φίλους και την προσδοκία να
ζήσω ένα ξέγνοιαστο και χαλαρό σαββατοκύριακο – ναι, αν με
ρωτάτε, έκανα πολύ καλή επιλογή.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Καλό Λιβάδι, μια από τις πιο αγαπημένες μυκονιάτικες παραλίες. Αποτελείται από δύο διαφορετικούς χώρους, ώστε οι επισκέπτες να επιλέξουν εκείνον που τους
ταιριάζει περισσότερο. Το Revive από τη μια είναι ζωντανό και
νεανικό, με διάθεση για πάρτυ και βρίσκεται πάνω ακριβώς από
την παραλία του Καλού Λιβαδιού. Το Retreat από την άλλη, χτισμένο στην πλαγιά του λόφου αλλά σχετικά κοντά στην ακτή, είναι
πολύ πιο γαλήνιο και προορίζεται για όσους ζητούν μεγαλύτερη
ιδιωτικότητα και απόλυτη χαλάρωση.Το Aegon Mykonos Hotel
& Resort που χρωστά το όνομά του στο Αιγαίο είναι διακοσμημένο με απόλυτη προσήλωση στη λεπτομέρεια και λατρεύει τον
μινιμαλισμό. Γκρι και λευκό χρώμα παραπέμπουν ευθέως στην
πέτρα και στο φως, ενώ οι ξανθές αποχρώσεις του ξύλου μαλακώνουν την αυστηρότητα και συμβάλλουν στην αίσθηση της οικειότητας. Λάτρεψα τα μαύρα, μοντέρνα φωτιστικά που τονίζουν
το στυλ, αλλά και τη γαλάζια πισίνα μπροστά από το εστιατόριο
Dalos, η οποία χάριζε τα ζεν vibes της με γενναιοδωρία καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας.

Με καλόμαθα σε απίστευτο βαθμό όταν αφέθηκα σε ένα απολαυστικό μασάζ στο spa του ξενοδοχείου (κλείστε το ραντεβού σας
αμέσως μόλις βρεθείτε εκεί και θα με θυμηθείτε), ενώ το προσωπικό στην παραλία, στο beach bar Sentu δεν μας άφησε στιγμή παραπονεμένους, φροντίζοντας τον τακτικό εφοδιασμό μας με
χιούμορ (άκρως απαραίτητα), ευγένεια, νερό, δροσιστικά κοκτέιλς
και πεντανόστιμα σνακς. Δεν θα μπορούσαν άλλωστε να μην είναι
νόστιμα, καθώς την επιμέλεια των τριών εστιατορίων του Aegon
Mykonos Hotel & Resort έχει αναλάβει ο άξιος σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης που άφησε την Κρήτη για να βρεθεί στο νησί των ανέμων,
ενώ όλα ρέουν ομαλά χάρη στη διακριτική φροντίδα του έμπειρου
F&B manager Βασίλη Ανδρικόπουλου. Μαζί με την παρέα μου
δειπνήσαμε το πρώτο βράδυ στο Dalos, το γαστρονομικό στολίδι
του Aegon Mykonos Hotel & Resort που βρίσκεται στο Revive.
Εκεί απολαύσαμε μεσογειακές γεύσεις με ένα μυκονιάτικο twist,
αλλά και καλοφτιαγμένες επιλογές από το sushi bar, ενώ μείναμε
εντυπωσιασμένοι από την μελετημένη wine list. Το δεύτερο βράδυ ήταν η σειρά του Aiolea, ενός εστιατορίου που χρωστά το όνομά του στον θεό των ανέμων Αίολο και σερβίρει νόστιμη σύγχρονη
ελληνική κουζίνα, ακολουθώντας τους κανόνες του casual dining.
Αν βρεθείτε φέτος στη Μύκονο, επιλέξτε το Aegon Mykonos
Hotel & Resort για την διαμονή σας. Αξίζετε και με το παραπάνω να αφεθείτε σε έναν εκλεκτικό, ζωντανό και παθιασμένο τρόπο ζωής, να ξεδιπλώσετε όλες τις εξαιρετικές πτυχές σας και να
ανακαλύψετε από την αρχή τον εαυτό σας ζώντας μια υπέροχη
μυκονιάτικη εμπειρία.
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