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Island Athens Riviera: Το ανανεωμένο club – restaurant  
αποθεώνει το ελληνικό καλοκαίρι

Το Island ειδικά για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων είναι 
θεσμός: το καλοκαίρι δεν ξεκινά επίσημα αν δεν βρεθείς εκεί. 
Έχουν περάσει πάνω κάτω τριάντα χρόνια και αυτό δεν αλλάζει. 
Χτισμένο πάνω στον βράχο προσφέρει υπέροχες greek - chic δι-
ακοπές τα καλοκαιρινά βράδια στην Αθήνα, με δροσερά κοκτέ-
ιλς, εκλεπτυσμένες γεύσεις, lounge μουσικές,  αλλά και dance 
parties – δικαιολογημένα, λοιπόν, θεωρείται το νησί της αθηνα-
ϊκής ριβιέρας, ενώ  κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα club – 
restaurant παγκοσμίως.

Φέτος, ο χώρος ανανεώθηκε σε ανοιχτόχρωμους τόνους, με κυ-
ρίαρχο το ελληνικό στυλ στην αρχιτεκτονική, αλλά και με αισθη-
τές αλλαγές στην διακόσμηση και το ύφος του – ο σκοπός πίσω 
από αυτό το σκεπτικό είναι το Island να καθιερώνει τα trends όχι 
μόνο σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

H κουζίνα και αυτή τη χρονιά κινείται σε υψηλά επίπεδα: σταθε-
ρά υπό την καθοδήγηση του executive chef Νίκου Σκλήρα, που 
φέτος διακρίθηκε από το Michelin Guide για τις επιδόσεις του το 
μενού του Island υπόσχεται να εντυπωσιάσει προσφέροντας μια 
world-class γαστρονομική εμπειρία: όλες οι συνταγές βασίζο-
νται στις καλύτερες πρώτες ύλες και αντλούν έμπνευση από τη 
μεσογειακή κουζίνα, αλλά και τις παγκόσμιες γαστρονομικές τά-
σεις.  Αξίζει να επισημανθεί πως πλέον υπάρχει ένας βιολογι-
κός κήπος λαχανικών που δημιουργήθηκε πρόσφατα μέσα στον 
χώρο του Island, ο οποίος  παράγει αρκετά από τα φρέσκα προ-
ϊόντα που χρησιμοποιούνται στο εστιατόριο.

Εννοείται, ότι  και τη φετινή χρονιά οι ταλαντούχοι mixologists-
bartenders του Island έχουν δημιουργήσει ευφάνταστα και κυ-
ρίως νόστιμα signature cocktails, ενώ το sushi corner εξακο-
λουθεί να θεωρείται από τα καλύτερα διεθνώς.

Σε ότι αφορά στη μουσική τώρα, το Island Athens Riviera υπο-
δέχεται αυτό το καλοκαίρι λαμπερά διεθνή ονόματα, μεγάλους 
DJs και events που θα αφήσουν εποχή – μαθαίνω, μάλιστα, ότι 
οι βραδιές είναι σκηνοθετημένες σε διαφορετικές θεματικές. Οι 
Τρίτες, για παράδειγμα, είναι αφιερωμένες στη γαστρονομία, 

ενώ οι Τετάρτες με το “Imani” μας ταξιδεύουν στην Ανατολή, με 
ethnic πιάτα, ποικιλία γεύσεων nargile και live μουσική με τους 
Constantin Nasiri & Τhe Βand. Το “Infinity” κάθε Πέμπτη δίνει τα 
decks σε μεγάλους διεθνείς και Έλληνες DJs της melodic techno 
σκηνής σε ένα set up που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα με-
γάλα club του εξωτερικού (Ame, Trikk, Denis Horvat, Jimi Jules, 
Lehar είναι κάποιοι από τους DJs που θα φιλοξενηθούν φέτος 
στο Island). Οι Κυριακές, με το ανανεωμένο απογευματινό πάρ-
τυ “Jafari” που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός,  φιλοξενούν 
και φέτος μεγάλα ονόματα της techno – spiritual house μουσικής 
σκηνής όπως Who Made Who, Agents Of Time και Bedouin. Σω-
στά το μαντέψατε: η νέα εποχή του Island είναι εδώ!  
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