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Πάσχα στη Μύκονο: Το Kalesma Mykonos υπόσχεται  
για μια αξέχαστη εμπειρία με άρωμα Κυκλάδων

Το ξενοδοχείο Kalesma Mykonos άνοιξε στο νησί των ανέμων μό-
λις πέρσι, αλλά παρά την μικρή παρουσία του κατάφερε να αποσπά-
σει πολλά θετικά σχόλια από τους επισκέπτες που απόλαυσαν τη φι-
λοξενία του. Φέτος, εγκαινιάζει τη λειτουργία του ανανεωμένο και 
επιφυλάσσοντας ευχάριστες εκπλήξεις για τους τυχερούς που θα 
βρεθούν εκεί, ξεκινώντας από τις διακοπές του Πάσχα. Φανταστεί-
τε να ζήσετε εκείνες τις ημέρες διαφορετικά, να γίνετε ένα με τους 
ανθρώπους του νησιού, την ενέργεια του τόπου και τις παραδόσεις 
ενώ ταυτόχρονα να ζείτε σε μια όαση ιδιωτικότητας, στο δικό σας 
μυκονιάτικο “χωριό”...

Το Kalesma Mykonos, άλλωστε, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό 
στο Νησί των Ανέμων συνδυάζοντας την απλότητα με την εκλεπτυ-
σμένη κομψότητα και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ενώ έχει κατα-
φέρει να γίνει το μυκονιάτικο “σπίτι” πολλών επισκεπτών από όλο τον 
κόσμο. Αυτό το σύγχρονο κυβιστικό σύμπλεγμα σουιτών και βιλών 
χτισμένο πάνω στον λόφο του Ορνού, ενισχύεται φέτος με την προ-
σθήκη ενός νέου τύπου δωματίου. Οι νέες One Bedroom Villas δι-
αθέτουν barbecue, καθώς και μια open-plan βεράντα με κήπο, ενώ 
έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν private parties αλλά και ιδιω-
τικά δείπνα με την υπογραφή του chef του ξενοδοχείου. Φορτισμέ-
νο με την ενέργεια του τόπου που γεννήθηκε, την Αλεομάνδρα, εκεί 
όπου έβρισκαν καταφύγιο τα άλογα του θεού Απόλλωνα το Kalesma 
Mykonos προσκαλεί τους επισκέπτες του να ζήσουν μια αυθεντική 
μυκονιάτικη εμπειρία χωρίς να στερούνται τον κοσμοπολίτικο χαρα-
κτήρα της Μυκόνου και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η απεριό-
ριστη θέα στη Δήλο σε συνδυασμό με την ανεμπόδιστη θέα του ηλιο-
βασιλέματος, όπως και της ανατολής του ηλίου από όλα τα σημεία 
του ξενοδοχείου και ιδιαίτερα από το Aloni Sunset Lounge, αποτε-
λεί ένα από τα πιο ρομαντικά στοιχεία του: οι φιλοξενούμενοι μπο-
ρούν να απολαύσουν το ποτό τους με φόντο την παλέτα των γήινων 

I N F O
*Greek Easter Offer: Κρατήσεις από 21/4-4/5/2022 Περισσότερες πλη-
ροφορίες θα βρείτε στο https://www.kalesmamykonos.com/
offer/easter-kalesma-special-offer/

χρωμάτων και τις αποχρώσεις του μπλε της θάλασσας να απλώνο-
νται μπροστά στα μάτια τους.

Σε ότι αφορά στη γαστρονομία τώρα, για το Kalesma Mykonos έβα-
λε πλώρη το γνωστό εστιατόριο του αθηναϊκού νότου Pere Ubu με 
επικεφαλής τον chef Κώστα Τσίγκα. Φρέσκες πρώτες ύλες, τοπικά 
προϊόντα και βιολογικά συστατικά με άρωμα Ελλάδας συνθέτουν 
ένα πολλά υποσχόμενο μενού. Για τις βραδινές απολαύσεις δροσι-
στικά cocktails και premium ετικέτες κρασιών συνοδεύουν τόσο τα 
εξαιρετικά sunset parties των δημιουργών του Zucca Radio όσο και 
τις special καλοκαιρινές βραδιές που οργανώνονται στο ξενοδοχείο 
(barbecue nights και πολλά άλλα!).

Από τις 21 Απριλίου 2022 και μέχρι τις 4 Μαΐου 2022, όσοι επιθυμούν 
να ανακαλύψουν τη διαφορετική πλευρά της Μυκόνου την περίο-
δο του Πάσχα, στο Kalesma Mykonos θα βρουν το απόλυτο σκη-
νικό για να γιορτάσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ειδικά το 
βράδυ του Μ. Σαββάτου και το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, 
στο εστιατόριο Pere Ubu Mykonos, οι επισκέπτες θα έχουν την ευ-
καιρία να δοκιμάσουν πιάτα με έμφαση στην ελληνική κουζίνα και 
την παράδοση. Ο chef Κώστας Τσίγκας και η ομάδα του έχουν ετοι-
μάσει ευφάνταστα μενού για τις ημέρες αυτές με αποκορύφωμα το 
παραδοσιακό ψήσιμο του αρνιού με φόντο το καταγάλανο Αιγαίο. Η 
γαστρονομική εμπειρία περιλαμβάνει γεύσεις που θυμίζουν οικο-
γενειακές συγκεντρώσεις αλλά και νόστιμους ελληνικούς μεζέδες 
που θα μαζέψουν όλους τους φίλους γύρω από το τραπέζι.
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