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1. KAPARI 
NATURAL 
RESORT 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Ημεροβί-
γλι της Σαντορίνης.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Αυθεντικά, 
λαξευμένα στην πέτρα σπίτια, 
που αντιστάθηκαν στο πέρασμα 
των αιώνων, αναστυλώθηκαν 
πρόσφατα με σεβασμό στην 
αρχιτεκτονική του νησιού και 
μετατράπηκαν σε 19 πολυτελή 
δωμάτια και σουίτες. Το upscale 
concept συμπληρώνουν τα 
ευρύχωρα μπάνια με παροχές 
spa, τα king size κρεβάτια με 
στρώματα Duxiana και τα 
σύστημα ελέγχου smart-home.
HIGHLIGHTS: Η πισίνα με 
πανοραμική θέα στο Aιγαίο 
και το εστιατόριο με γεύσεις 
Μεσογείου βασισμένες σε 
σαντορινιά προϊόντα και 
εξαιρετική wine list.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22860 
21120. www.kaparisantorini.gr

2. ELAIA 
APARTMENTS
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στον Γάιο 
των Παξών.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Τρία 

Living hotelling

Luxury διαμονή στα 
πιο όμορφα ελληνικά νησιά. 
ΑΠο ΤΗ xρυΣΑ δΑρΣΑκλΗ

πλήρως εξοπλισμένα δια-
μερίσματα, όλα πρόσφατα 
ανακαινισμένα και εναρμο-
νισμένα με το φυσικό τοπίο. 
Μπορούν να φιλοξενήσουν 
από 2 έως 6 άτομα, εξασφα-
λίζοντας άνετη και πολυτελή 
διαμονή.
HIGHLIGHTS: Η συγκλονιστική  
θέα στη θάλασσα, αλλά και 
στο φυσικό φιόρδ ανάμεσα 
στο λιμάνι του Γάιου και στο 
νησάκι του Αγίου Νικολάου. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26620 
32196. www.paxoselaia.gr
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το μποστάνι του ξενοδοχείου. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ακόμα αφιέρωμα στο Μου-
ντιάλ με φεστιβάλ μπίρας και 
γαστρονομικές εβδομάδες 
γαλλικής και ιταλικής κουζίνας. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 22920 
69700, www.capesounio.com

5. LEONIS 
SUMMER HOUSES
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στον ορνό 
της Μυκόνου.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Studios, 
σουίτες και βίλες σε χαρα-
κτηριστική ισορροπία με τη 

μυκονιάτικη αρχιτεκτονική, που 
διαθέτουν ιδιωτική βεράντα με 
θέα στη θάλασσα και, μεταξύ 
άλλων, στρώματα Coco-mat, 
amenities Apivita και καφετιέρα 
Nespresso. Η ζεστή φιλοξενία 
ολοκληρώνεται από το πλού-
σιο πρωινό, αλλά και το μασάζ 
στο δωμάτιό σου. 
HIGHLIGHTS:  Ιδανικό μέρος 
για διοργάνωση γάμων, αφού 
βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα 
5.000 τ.μ. με καταπράσινους 
κήπους, πισίνα και pool bar. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22890 
24825. www.leonis.gr �
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3. KRINOS SUITES 
HOTEL
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Μπατσί 
της Άνδρου.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Το πρώτο 
σχολείο της περιοχής, που 
λειτούργησε το 1860, μετατρά-
πηκε σε ένα boutique hotel με 
ευρύχωρες σουίτες,  οι οποίες 
συνδυάζουν την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική με τη διακριτική 
πολυτέλεια. 
HIGHLIGHTS: Βρίσκεται μόλις 
20 μέτρα από τη θάλασσα, 
ενώ στο κρίνος Art Cafe στο 
ισόγειο θα απολαύσεις υπέρο-
χα σπιτικά λικέρ και γλυκά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22820 
42038. www.krinoshotel.com 

4. CAPE SOUNIO
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο 67o χλμ. 
Αθηνών Σουνίου.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Το πιο 
exclusive resort για να ζήσεις 
την απόλυτη εμπειρία χαλάρω-
σης. 149 bungalows και βίλες με 
ιδιωτικές πισίνες, δύο ειδυλλιακές 
παραλίες, πισίνα με θαλασσινό 
νερό, το ολοκαίνουργιο spa 
retreat και οι γαστρονομικές 
απολαύσεις, εγγυώνται τις πιο 
ονειρεμένες διακοπές στην 
αττική ριβιέρα.
HIGHLIGHTS: Σε όλη τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού διοργα-
νώνονται οι ειδικές θεματικές 
βραδιές του προγράμματος 
«Grecοtel: Ημέρες Γαστρο-
νομίας – Το καλαντάρι της 
γεύσης», με τα προϊόντα του 
μενού να προέρχονται από 


