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AUTHENTIC GREEK HOSPITALITY

OUR PHILOSOPHY
Tα Aria Hotels είναι μια οικογενειακή αλυσίδα boutique
ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, που πρεσβεύουν
την Αυθεντική Ελληνική Φιλοξενία σε μοναδικούς
προορισμούς στην Ελλάδα: στην Αθήνα, στην Κρήτη,
στις Κυκλάδες, στις Σποράδες, στην Ήπειρο και στην
Πελοπόννησο.
Η φιλοσοφία των Aria Hotels στηρίζεται σε τρεις βασικούς
άξονες: το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τον Άνθρωπο.
Προτεραιότητά μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου με επίκεντρο τις αναζητήσεις του σύγχρονου
ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό
με την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη τοποθεσία, να
δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας.
Στα Aria Hotels η πολυτέλεια γίνεται συνώνυμη με την
αυθεντικότητα.

Aria Hotels is a family-owned boutique hotel and villas
company that offers holidaymakers authentic Greek
hospitality and the ultimate in simple, effortless charm.
The company has several hotels and villas in exceptional
destinations of unique natural beauty throughout
Greece: Athens, Crete, Cyclades, Sporades, Epirus and
the Peloponnese.
The Aria Hotels philosophy is founded on three principles:
respect for the environment, an appreciation of culture,
and a passion for discovery. Each hotel has been
selected for its architectural merit and its contribution to
the preservation of local heritage. Outstanding quality
in service and accommodation are the core of the Aria
Hotels experience.
At Aria Hotels luxury and authenticity go hand-in-hand.
®
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ACROPOLIS SUITES TROULANDA

ARIA PLAKA RESIDENCE

Οι Acropolis Suites Troulanda βρίσκονται στην οδό Ερμού, στον ένατο και ανώτερο όροφο του κτιρίου, λίγα βήματα από την πλατεία
Συντάγματος. Πρόκειται για δύο ανεξάρτητες, πλήρως ανακαινισμένες γειτονικές σουίτες, χωρητικότητας δύο ατόμων η κάθε μία,
οι οποίες μπορούν να ενοικιαστούν συνδυαστικά με κοινή είσοδο. Διαθέτουν από ένα υπνοδωμάτιo, καθιστικό καθώς επίσης και
κουζινάκι σε ενιαίο χώρο, ένα μπάνιο και παράθυρα σε όλη την έκταση του τοίχου με μοναδική θέα στην Ακρόπολη.

Η Aria Plaka Residence είναι τριώροφη αυτόνομη κατοικία που βρίσκεται στον αρχαιότερο δρόμο της Αθήνας, στην οδό Τριπόδων
στην Πλάκα. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό οίκημα που ενοικιάζεται ενιαία και μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα άτομα. Διαθέτει
δύο υπνοδωμάτια, άνετο καθιστικό με τραπεζαρία καθώς επίσης και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, δύο μπάνια και ταράτσα με
μοναδική θέα στην Ακρόπολη.

Acropolis Suites Troulanda are two fully renovated apartments located on Ermou Street in the heart of Athens, a few steps from Syntagma
Square. Accommodating up to two people each, these penthouse suites are available for self-catering stays. Each open-plan suite comprises
one bedroom, a spacious seating area, a bar-style dining area, kitchenette, and one bathroom. The wall-to-wall windows give wonderful
views of the Acropolis. The apartments can be made available as a family suite via interconnecting hallway with total privacy.

Aria Plaka Residence is a three-storey holiday home located on probably the oldest street in Athens, Tripodon Street, in the
neighbourhood of Plaka. This authentic neoclassical house, accommodating up to four people, can be rented as a whole and has
been fully renovated to the highest standards. Guest accommodation comprises two bedrooms, a spacious seating and dining area
as well as a fully equipped kitchen, two bathrooms and a rooftop terrace with wonderful views of the Acropolis.

MORE INFO

MORE INFO
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THE ISLAND CONCEPT
COMING IN 2020
Συνδυάζοντας την αποκλειστικότητα και τα
υψηλότερα πρότυπα πολυτέλειας, αυτό το
ξενοδοχειακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει 15
δωμάτια και σουίτες, πολλά με ιδιωτική πισίνα,
εστιατόριο και μπαρ, κεντρική πισίνα, καθώς και
ένα κέντρο spa με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
Το ύφος και η διάταξή του το καθιστούν ιδανικό
για ζευγάρια: είναι διακριτικό και αυτόνομο και
βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο με εκπληκτική
θέα στο Αιγαίο, ενώ διαθέτει, επίσης, ιδιωτική
παραλία.
Η φιλοσοφία του The Island Concept στηρίζεται
στη μοναδικότητα των ελληνικών νησιών και στην
ιστορία που «κρύβεται» πίσω από αυτά. Κάθε ένα
από τα δωμάτια και τις σουίτες του ξενοδοχείου
θα εμπνέεται από ένα νησί, καλωσορίζοντας τον
επισκέπτη με τη δική του ξεχωριστή αφήγηση και
με ειδικές διακοσμητικές πινελιές.

Combining exclusivity and the highest standards
of luxury, this distinctive hotel complex will comprise
15 rooms and suites, many with private pools, a
restaurant and bar, a main pool, as well as a
spa complex with all modern comforts. The unique
style and layout of this exclusive boutique hotel
makes it ideal for couples: it is discreet and selfcontained on a small peninsula with spectacular
views over the Aegean Sea. It also features a
private beach.
The notion behind The Island Concept is the
uniqueness of the Greek islands and the history
that lies behind them. Each of the hotel’s rooms
and suites will be inspired by an island,
communicating its own unique narrative and
welcoming the visitor with special decorative
touches.

AGIOS NIKOLAOS
MORE INFO

ALCANEA BOUTIQUE HOTEL
Το Alcanea Boutique Hotel βρίσκεται στο Παλιό Λιμάνι
των Χανίων, δίπλα στο Ναυτικό Μουσείο. Διαθέτει
οκτώ δωμάτια εμπνευσμένα από το αυθεντικό πνεύμα
της Παλιάς Πόλης, καθένα με διαφορετική θέα στον
Αιγυπτιακό Φάρο, στο Φρούριο Φιρκά και στο Παλιό
Λιμάνι.

Situated in the most magical corner of the Old Port of
Chania, right next to the Maritime Museum, Alcanea
Boutique Hotel offers magnificent views to the Egyptian
Lighthouse, the Venetian Harbour, the Firkas Fortress and
the Old Town. The hotel comprises eight elegant rooms all equipped with modern comforts.

Το κτίριο, που χρονολογείται από τη Βενετσιάνικη περίοδο
και αποτελούσε το γραφείο του Ελευθέριου Βενιζέλου για
24 ολόκληρα χρόνια, ανακαινίσθηκε πλήρως την άνοιξη
του 2011 με σεβασμό στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς του.

The building dates from the Venetian period and was
the office of the Greek revolutionary and statesman,
Eleftherios Venizelos, for 24 years. It was fully restored
during the spring of 2011 with great sensitivity to
the preservation and conservation of the building’s
architectural heritage.

Το υπέροχο σύμπλεγμα των μπαλκονιών και της
εσωτερικής αυλής, οι καλοδιατηρημένες εξωτερικές
όψεις με πελεκητή πέτρα και όλες οι διακοσμητικές
λεπτομέρειες διατηρούν μια θαυμαστή ισορροπία
ανάμεσα στην παράδοση και την άνεση τού σήμερα.

The enchanting complex of terraces and patios, the wellpreserved hand-carved stone facades, and decorative
elements all maintain a perfect balance between tradition
and modern comforts.

Café & WINE Bar

Café & WINE Bar

Το Alcanea Café & Wine Bar προσφέρει μαγευτική θέα
στο Παλιό Λιμάνι και είναι ανοιχτό όλη την ημέρα,
σερβίροντας πρωινό με τοπικές γεύσεις, ελαφριά γεύματα
με τη συνοδεία κρασιών από τον Κρητικό αμπελώνα, ποτά
και κοκτέιλ.

With its charming and intimate atmosphere, the Alcanea
Café & Wine Bar is ideal for a delicious breakfast, a coffee
break, a light lunch accompanied by a glass of wine from
a Cretan winery, or a sunset cocktail.

MORE INFO

CHANIA

VILLA ATHERMIGO
Η Βίλα Athermigo είναι ένα ελαιοτριβείο
2,5 αιώνων, στο γραφικό χωριό του
Γαβαλοχωρίου,
στην
περιοχή
του
Αποκόρωνα.
Απέχει
λιγότερο
από
τριάντα χιλιόμετρα από τα Χανιά και
πέντε χιλιόμετρα από την παραλία της
Αλμυρίδας.
Μπορεί να ενοικιαστεί ενιαία για να
φιλοξενήσει έως δέκα άτομα ή ως
τρία μεμονωμένα αυτόνομα cottages,
δυναμικότητας
δύο
έως
τεσσάρων
ατόμων.
Οι επισκέπτες μοιράζονται το πολυτελές
καθιστικό, την κουζίνα, την αυλή καθώς
επίσης και τον κήπο με την πισίνα.

Athermigo is a 250 year-old olive oil press
that has been recently restored to create a
chic rural villa. Located in the picturesque
village of Gavalohori, in the Apokoronas
region, this fully-serviced villa can be
rented as a whole to accommodate up to
ten people or as individual self-contained
cottages, each sleeping two to four
people.
Guests share the lounge and kitchen as
well as the courtyard and garden with its
swimming pool. Driving distance to Chania
is less than thirty kilometres and the nearest
beach, Almyrida, is five kilometres away.

CHANIA
MORE INFO

FILEAS ART HOTEL

CHANIA
Tο Fileas Art Hotel είναι ένα τριώροφο boutique ξενοδοχείο στην Παλιά Πόλη των Χανίων που διαθέτει έξι ευρύχωρα δίκλινα δωμάτια.
Κορυφαίο στοιχείο αποτελεί η ιδιαίτερη διακόσμηση με είδη τέχνης που, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό, εγγυώνται μια
άνετη διαμονή σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Fileas Art Hotel is located in the heart of Chania Town and expresses its cosmopolitan character through diverse works of art to
create an extra special atmosphere. This boutique hotel is housed in a three-storey building, and comprises six spacious double
rooms, offering all modern comforts and amenities.

MORE INFO

Astraia & Astraki Residences

CHANIA
Η Astraia Residence, με μοναδική θεά στο Παλιό Λιμάνι, αποτελεί ιδανική πρόταση για ζευγάρια αλλά και για μεγαλύτερες παρέες ή
οικογένειες τεσσάρων ατόμων. Περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, δύο μπάνια με ντους, χώρο φαγητού,
άνετο καθιστικό και ταράτσα για ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης. Το Astraki ακριβώς δίπλα είναι χωρητικότητας 4 ατόμων, παρέχει
ένα υπνοδωμάτιο και ένα πατάρι, με διπλά κρεβάτια, κουζίνα και μπάνιο.
Astraia Residence offers a magnificent view over the Chania Old Port. This stylish two-storey vacation home is ideal for couples, as
well as for group of friends or families of up to four people. Guest accommodation comprises of two bedrooms, a spacious living
room, a fully equipped open space kitchen, two bathrooms and a rooftop terrace. Astraki, which is adjacent to Astraia, offers a
bedroom and a mezzanine, with double beds, a fully equipped kitchen and a bathroom
MORE INFO

Scalani Hills Residences
Το Scalani Hills, στο κτήμα του Οινοποιείου
Μπουτάρη, βρίσκεται έξω από το χωριό
Σκαλάνι στην Κρήτη και διαθέτει τρία πολυτελή
δωμάτια στον περιβάλλοντα χώρο του κτήματος
Φανταξομέτοχο, σε μια έκταση 70 στρεμμάτων
αμπελοελαιώνα. Σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από
το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και 4 χλμ.
από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, αποτελεί
το στολίδι της αμπελουργικής ζώνης Αρχάνες. Η
διαμονή των επισκεπτών γίνεται στο παλιό μετόχι,
το οποίο έχει ανακαινιστεί πλήρως και αποτελείται
από τρία πολυτελή δωμάτια υψηλής αισθητικής
με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Scalani Hills Residences is a collection of tthree selfcontained residences within the Boutari Winery, situated
close to the picturesque village of Skalani in Crete. The
three luxurious residences have been sensitively renovated
to harmonize with the surrounding area. They all enjoy
beautiful views of the Fantaxometocho Estate featuring
seven hectares of vineyards and olive trees.

Το οινοποιείο της Κρήτης προσφέρει στους
επισκέπτες του, ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ξενάγησης και διαθέτει ένα μικρό κατάστημα απ’
όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει όλα τα
κρασιά της οινοποιίας, τοπικά προϊόντα καθώς
και βιβλία και αξεσουάρ σχετικά με το κρασί και
τη γαστρονομία.

Guest accommodation comprises three independent
residences within the former estate cottage. Each is
named after local grape varieties. The cottage has been
completely renovated with stylish, luxurious residences
that all feature modern comforts and amenities. A large
hall is also available for private dining, celebration events
and corporate meetings.

Set in the Archanes wine region with the important
archaeological site of Knossos under 5 km away, Scalani
Hills Residences offers a unique experience amid classical
antiquity and viticulture for a truly exclusive getaway or
celebration.

HERAKLION
MORE INFO

CRESSA GHITONIA VILLAGE
To Cressa Chitonia Village είναι μια παραδοσιακή
Κρητική γειτονιά του 1800, που έχει ανακατασκευαστεί
πλήρως, διατηρώντας όλα τα αρχικά της στοιχεία.
Σε καθεμιά από τις δεκαπέντε κατοικίες του
συγκροτήματος, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία
να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, ενώ παράλληλα
επωφελούνται από όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
Διαθέτει εστιατόριο με πανοραμική θέα το Αιγαίο
Πέλαγος και τα βουνά και προσφέρει ένα μοναδικό
συνδυασμό Kρητικών και άλλων ελληνικών πιάτων.
Το ταξίδι στην πραγματική Κρητική κουζίνα είναι
αισθητό αμέσως με έντονη τη μυρωδιά των
φρέσκων συστατικών. Διαθέτει επίσης μπαρ, πισίνα
και ατμοσφαιρικό σπα.

Cressa Ghitonia Village, is a unique resort combining
history & the highest standards of boutique hotel style.
Carefully converted
from a
former village, this
fascinating hotel complex comprises fifteen buildings,
all containing original features dating from the 1800s.
Together they create a traditional Cretan neighborhood
for holidaymakers that seek originality yet contemporary
comforts that establish this exceptional experience.
Cressa Ghitonia Village suits couples and families alike
in an unspoiled location overlooking the Aegean Sea.
In addition, a restaurant, a bar, a swimming pool and
a spa facility compile the ambience of this unique
establishment. In the comfort and convenience of our
panoramic restaurant, our local chefs create a number
of traditional, age - old dishes made from freshly picked
local Cretan ingredients, together with delicacies and
snacks from light dishes to full dinners, all made for your
pleasure.

LASSITHI
MORE INFO
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THE WINDMILL
Το Windmill αποτελεί έναν από τους λίγους
αυθεντικούς
παραδοσιακούς
ανεμόμυλους
στην Ελλάδα από το 1852, που ανακαινίστηκε
και λειτουργεί ως boutique ξενοδοχείο με πέντε
δωμάτια ξεχωριστής αισθητικής.

The Windmill dates from 1852 and remains one of
the few traditionally restored windmills in Greece
today. It has been renovated to create a stylish
boutique-style hotel of five rooms, each with its
own character.

Εγκατεστημένο ανάμεσα στο λιμάνι της Κιμώλου
και το Χωριό, το Windmill προσφέρει πανοραμική
θέα στο Αιγαίο και τη γειτονική Πολύαιγο. O
παραδοσιακός σχεδιασμός και η ζεστή φιλοξενία
συμβάλλουν στην απέριττη γοητεία του σε
ένα περιβάλλον Αιγαιοπελαγίτικης φυσικής
ομορφιάς.

Located between the port of Kimolos and
“Chorio”, the only village of the island, this perfect
getaway invites you to experience the charm and
authenticity of Greek hospitality. The exceptional
location, classic design and intimate scale, all
combine to create a rare blend of exclusive,
attentive service, against the stunning Aegean
Sea backdrop.

Café & Bar
To Café & Bar είναι ανοιχτό όλη την ημέρα και
προσφέρει πρωινό με πλούσιες τοπικές γεύσεις,
καφέ, ποτά και κοκτέιλ καθώς επίσης και ελαφριά
γεύματα.

MORE INFO

Café & Bar
The Café & Bar is open all day long offering
delicious breakfast with local delicacies, coffee,
drinks and cocktails as well as light meals.

The Elephant GOUPA beach
Το Elephant Goupa Beach, είναι ένα
παραθαλάσσιο κατάλυμα δύο ατόμων,
το οποίο βρίσκεται στη γραφική και
ανεξερεύνητη Γούπα.
Ένα μόλις χιλιόμετρο από τη Ψάθη, η
τοποθεσία παίρνει το όνομα της από έναν
επιβλητικό βράχο σε σχήμα καθιστού
Ελέφαντα.
Αυτή η μοναδική κατοικία, παλαιότερα
χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη (σύρμα)
από τους τοπικούς ψαράδες, για να
προστατεύουν τις βάρκες τους.
Το Elephant Goupa Beach, είναι το πρώτο
σύρμα που έχει μετατραπεί σε εξαιρετικής
ατμόσφαιρας κατοικία.

MORE INFO

Τhe Elephant Goupa Beach, is a two person
beach house, situated in the picturesque
and colorful area of Sirmata Goupa.
Only one kilometer from Psathi, the location
takes its name after an impressive rockshaped Elephant.
Τhis small residence was initially used by
fishermen as a storage area, to protect
their boats.
The Elephant Goupa Beach is the first
“sirma” to be transformed into a residence
of exquisite atmosphere. A real deal
escape!

THALASSA BEACH HOUSE

BONATSA BEACH HOUSE

Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα στα νοτιοανατολικά της Κιμώλου και μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα
άτομα. Προσφέρει απόλυτη αυτονομία και περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο φαγητού, ένα διπλό και ένα διώροφο
κρεβάτι σε ενιαίο χώρο, καθώς επίσης και μπάνιο με ντους. Τόσο οι ξαπλώστρες στην παραλία όσο και το καθιστικό στην εξωτερική
βεράντα χαρίζουν ατέλειωτες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Βρίσκεται λίγα μέτρα από την Μπονάτσα, μια από τις ωραιότερες παραλίες στο νότιο τμήμα της Κιμώλου. Αποτελείται από τρία
ξεχωριστά δωμάτια, πλήρως ανακαινισμένα με σεβασμό στην ιδιαίτερη αισθητική του νησιού. Σε απόσταση αναπνοής από το
συγκρότημα Bonatsa Beach House, βρίσκεται το beach bar που προσφέρει αναπαυτικές ξαπλώστρες και ομπρέλες, καφέ, ποικιλία
δροσερών ποτών και snacks.

Thalassa Beach House on Kimolos is a self-contained house which may accommodate families of up to four people, and is located
directly on the beach. It comprises a fully equipped open kitchen, dining area, double bed, bunk bed plus a bathroom with shower.
On the veranda outside, the house guests can enjoy uninterrupted sea views. Private deck chairs plus an umbrella are provided on
the beach.

Located just a few steps from the water’s edge, Bonatsa Beach House, found at the southern part of Kimolos, comprises three
beautiful rooms, all newly furnished, offering direct access to Bonatsa’s enticing sandy beach. Situated on the beautiful Bonatsa
beach, the beach bar offers comfortable sunbeds and umbrellas, cold drinks, cocktails and light snacks.

MORE INFO

MORE INFO

PSATHI BLUE

ARIA KIMOLOS RESIDENCE

Οι τρεις παραδοσιακές κατοικίες Psathi Blue (Alpha, Beta & Gamma), λίγα μόλις βήματα από το γραφικό λιμάνι της Κιμώλου,
την Ψάθη, είναι απόλυτα εναρμονισμένες στο κυκλαδίτικο τοπίο και εγγυώνται μια άνετη διαμονή στον ταξιδιώτη που αναζητά το
αυθεντικό πνεύμα του νησιού, σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση.

Η αυτόνομη κατοικία Aria Kimolos Residence βρίσκεται στην είσοδο του γραφικού Χωριού, που είναι και ο μοναδικός οικισμός
στο νησί. Αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα μπάνιο, καθιστικό και χώρο φαγητού. Επίσης,
διαθέτει βεράντα με μαγική θέα στη θάλασσα. Ενοικιάζεται ενιαία και είναι ιδανική για οικογένεια ή παρέα τεσσάρων ατόμων.

We operate three Psathi Blue residences (Alpha, Beta & Gamma), all located by Psathi, the port of Kimolos. All three are equipped
with modern comforts and are perfectly integrated into the local landscape. It is designed for travellers who wish to experience the
authentic life of this tiny volcanic island in an atmosphere that offers peace and tranquillity.

Aria Kimolos Residence is located at the entrance of Chorio, Kimolos’s picturesque principal village. This self-contained traditional
holiday home is ideal for families up to four people and consists of two bedrooms, a fully equipped kitchen, one bathroom, a living
room, a dining area as well as a veranda with beautiful sea views.

MORE INFO

MORE INFO

MILAKI

To Milaki βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι της Κιμώλου και σε μικρή απόσταση από το γραφικό Χωριό. Αποτελείται από έξι
ευρύχωρα δωμάτια (δίκλινα και οικογενειακά) με καινούργια επίπλωση και διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις που εξασφαλίζουν
μια ξεκούραστη διαμονή.
Milaki is just a few minutes’ walk from Psathi, Kimolos’s port, and very close to ‘Chorio’, the island’s charming principal village. This
traditional, uncomplicated property comprises six rooms (doubles and family-friendly), all newly furnished.

MORE INFO

ALIKAKI

To Alikaki είναι ένα παραδοσιακό συγκρότημα με πανοραμική θέα στην όμoρφη παραλία της Αλυκής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση
περίπου 600 μέτρων. Κτισμένο με σεβασμό στα πρότυπα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, διαθέτει τρία ανακαινισμένα studios με
κοινόχρηστη ή ιδιωτική αυλή και μπαλκόνια με πέργκολες για ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης και ηρεμίας.
Alikaki is a traditional Cycladic complex that has been sensitively developed and updated to create three modern studio dwellings,
perfect for visitors to Kimolos who enjoy the beach environment and island lifestyle. It offers panoramic views of Aliki beach (approx.
600 m. away) in all its natural beauty, and amazing vistas of the Aegean Sea. All three renovated studios come with patio space
and shaded terraces for ultimate relaxation and privacy.
MORE INFO

MILOS
Tripiti
Τρυπητή
Adamas
Αδάμας

Milos
Μήλος

AERA & AERAKI
Ο παραδοσιακός ανεμόμυλος Aera βρίσκεται
στο χωριό Τρυπητή της Μήλου, μόλις τέσσερα
χιλιόμετρα από το πανέμορφο λιμάνι του
Αδάμαντα και εννέα χιλιόμετρα από το
αεροδρόμιο του νησιού.

Aera, meaning ‘‘wind’’ in Greek, is a traditional
former windmill holiday home on the Cyclades
island of Milos. It is located near the picturesque
village of Tripiti, only four kilometres from the port
of Adamas and nine kilometres from the airport.

Πρόκειται για αυτόνομη κατοικία που χωρίζεται σε
τρία επίπεδα, και αποτελείται από δύο ξεχωριστές
κρεβατοκάμαρες, καθιστικό και μπάνιο με ντους.
Ο ανεμόμυλος Aera, ανανεωμένος με καινούργια
επίπλωση και όλες τις σύγχρονες ανέσεις,
ενοικιάζεται συνδυαστικά ή και ανεξάρτητα
από το διπλανό ισόγειο studio Aeraki και έχει
δυναμικότητα έως έξι άτομα συνολικά. Το Aeraki
διαθέτει ένα διπλό κρεβάτι και άνετο μπάνιο με
ντους.

The three-storey property can be rented as a whole
and may accommodate a total of four guests.
It comprises two bedrooms, one bathroom with
shower, a lounge and extensive outdoor space.
Attached to Aera, there is also the Aeraki studio,
consisting of one bedroom with double bed and
a bathroom with shower, which is available either
in conjunction with Aera or separately.

Κορυφαίο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο άνετος
εξωτερικός χώρος με θέα τη θάλασσα, που
προσφέρεται για χαλάρωση.

MORE INFO

The highlight of both properties is the large
external seating area with its beautiful sea views
and coastal landscape.

SIFNOS
Apollonia
Απολλωνία

Sifnos
Σίφνος

Patriarca
Στην Απολλωνία της Σίφνου, λίγα μόνο χιλιόμετρα
από το λιμάνι του νησιού, το Patriarca, κτισμένο
το 1650, είναι ένα boutique hotel έξι δωματίων,
που αποπνέει ατμόσφαιρα σπιτικής φιλοξενίας.

In Apollonia, Sifnos, just a few kilometers from
the island’s harbour, Patriarca, built in 1650,
is a boutique hotel with 6 rooms that offers an
atmosphere of home-like hospitality.

Χαρακτηρισμένο ιστορικό κτίριο, καθώς υπήρξε
κατοικία του Γρηγορίου Ζερβουδάκη, μετέπειτα
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, κατά το
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το Patriarca
διακοσμήθηκε με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να
μεταμορφωθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο το
οποίο θα αντανακλούσε την πλούσια ιστορία του
κτίσματος.

This historic building was the former residence
of Gregory Zervoudakis, later Patriarch of
Constantinople, in the second half of the 19th
century. Patriarca has been sensitively transformed
to create a luxury hotel that authentically reflects
the rich history of the building.

Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου κυριαρχεί
το λευκό χρώμα, διανθισμένο με έντονες
χρωματικές πινελιές, οι οποίες συντελούν στη
δημιουργία ζωηρής ατμόσφαιρας.

MORE INFO

Throughout the hotel, the white colour is
complemented by bright, colourful accents that
help create a vibrant atmosphere.

MYKONOS
Agios Stefanos
Άγιος Στέφανος

Mykonos
Μύκονος

GRACE MYKONOS
Αφεθείτε στον γεμάτο ζωντάνια τρόπο ζωής της Μυκόνου,
το νησιώτικο σκηνικό με τις ανθισμένες ροζ βουκαμβίλιες, τις
μπλε πόρτες και τους λευκούς τοίχους.
Χαλαρώστε στις εγκαταστάσεις του Grace Mykonos, πάνω
από την αμμώδη και προστατευμένη παραλία του Αγίου
Στεφάνου.
Το Grace Mykonos αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τους
λάτρεις της Μυκόνου, ακολουθώντας τον αρχιτεκτονικό
χαρακτήρα του νησιού και συνδυάζοντας αρμονικά την
παράδοση με τις σύγχρονες και εκλεπτυσμένες εγκαταστάσεις
που αρμόζουν σε ένα Luxury Destination. To Grace Mykonos
είναι η ιδανική προσθήκη στην οικογένεια των Aria Hotels.
Η λιτή διακοσμητική του προσέγγιση ταιριάζει απόλυτα
με τη μοναδική αισθητική του νησιού, ενώ οι εξωτερικοί του
χώροι προτρέπουν τον επισκέπτη να απολαύσει το υπέροχο
παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Την εμπειρία φιλοξενίας συμπληρώνουν το πλήρως εξοπλισμένο
γυμναστήριο και το spa του ξενοδοχείου, παρέχοντας στον
επισκέπτη wellness υπηρεσίες εμπνευσμένες από την Ελλάδα,
όπως φυσικά και η πισίνα, για στιγμές ευεξίας και χαλάρωσης
κάτω από τον ήλιο.
Το εστιατόριο Grace θα ολοκληρώσει την απόλυτη εμπειρία
φιλοξενίας.
MORE INFO

Lose yourself in the bustling island lifestyle of Mykonos, with
its brilliant backdrops of blooming pink bougainvillea and
cobalt-blue stair railings and doors set against the island’s
iconic whitewashed walls.
Retreat into our exclusive cliffside enclave, perched above the
sandy and protected beach of Agios Stefanos.
Grace Mykonos is the ideal destination for those who love
Mykonos, as its architectural style is typical of the island, yet it
features the modern amenities and touches of luxury expected
by discerning holidaymakers. Grace Mykonos is a natural
addition to the Aria Hotels family – its simple elegance is a
perfect expression of the hotel group’s promise of authentic
Greek hospitality. The hotel represents a peaceful oasis just a
few minutes from the bustling town centre. Its outdoor spaces
allow guests to take in the sublime seaside surroundings.
The relaxing and restorative hospitality experience is
completed by a fully equipped gym and the spa, which
provides locally-inspired spa treatments and hydrotherapy.
The swimming pool offers precious moments of relaxation
under the sun.
The Grace restaurant will complete the ultimate hospitality
experience.

Oia
Οία

SANTORINI
Imerovigli
Ημεροβίγλι
Fira
Φηρά

Santorini
Σαντορίνη

ARCHIPEL MANSION
Σκαρφαλωμένο στο πιο υψηλό σημείο των Φηρών, το
Archipel Mansion, αλλά και η ευρύτερη περιοχή όπου
βρίσκεται, έχει να αφηγηθεί πολλές ιστορίες πίσω στον
χρόνο για τη Σαντορίνη.
To Archipel Mansion αποτελεί αυτόνομη πολυτελή κατοικία
που περιλαμβάνει το κυρίως οίκημα του αρχοντικού (με
τρία δίκλινα υπνοδωμάτια) καθώς επίσης και ένα studio
(με ένα δίκλινο υπνοδωμάτιο), καθένα με τη δική του
ιδιωτική είσοδο.
Ενοικιάζεται ενιαία και μπορεί να φιλοξενήσει έως οκτώ
άτομα συνολικά. Με τη μοναδική θέα στην καλντέρα,
το Archipel Mansion αποτελεί την ιδανική επιλογή για
μεγάλες παρέες φίλων ή οικογενειακές διακοπές.
Κορυφαία στοιχεία της βίλας αποτελούν οι άνετοι
εξωτερικοί της χώροι με τα καθιστικά σε ποικίλα σημεία,
καθώς επίσης και το υπαίθριο Jacuzzi για ατέλειωτες
ώρες χαλάρωσης.
Στο Archipel Mansion συνυπάρχουν αρμονικά τα
στοιχεία της σύγχρονης ζωής με την παράδοση και την
ιδιωτικότητα.

MORE INFO

Archipel Mansion lies high in Santorini’s capital, Fira, an
area rich in history of which the mansion is an integral
part. With its panoramic view of the famous caldera
basin formed by the collapse of an ancient volcano, this
is a place for quiet reflection.
Archipel Mansion comprises the Main House (three double
bedrooms), plus a studio (one double bedroom), each
with its own private entrance. This elegant self-catering
villa, accommodating up to eight people in total, can be
rented as a whole and is ideal for family holidays or for
larger groups of friends.
A major highlight of this luxury villa is the large veranda
with its exterior plunge pool overlooking the caldera
basin and the Aegean Sea.
Archipel Mansion provides a perfect blend of Greek island
living: privacy and home comforts amid an authentic
example of daily village life.

PINA CALDERA RESIDENCE
H πολυτελής κατοικία Pina Caldera είναι κτισμένη
στο πιο επιβλητικό σημείο της Οίας, σε ένα
περιβάλλον απαράμιλλης αισθητικής και φινέτσας.
Το κυκλαδίτικο λευκό και το βαθύ γαλάζιο της
θάλασσας με φόντο την καλντέρα έρχονται να
συνθέσουν ένα απόλυτα ισορροπημένο κάδρο
ηρεμίας και χαλάρωσης στη Σαντορίνη.
Με τη μοναδική θέα, ακόμη και από την
κρεβατοκάμαρά της, η Pina Caldera Residence
προσφέρει απόλυτη αυτονομία και περιλαμβάνει
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο με ντους,
χώρο φαγητού, υπέρδιπλο χτιστό κρεβάτι καθώς
επίσης και άνετο καθιστικό με δύο καναπέδες που
μπορούν να φιλοξενήσουν δύο επιπλέον άτομα.
Κορυφαίο στοιχείο της Pina Caldera Residence
αποτελεί η άνετη βεράντα με την εξωτερική πισίνα
και το υδρομασάζ καθώς επίσης και το επιβλητικό
της πεύκο, μοναδικό στο ηφαιστειακό τοπίο του
νησιού, με θέα τη θάλασσα και τον γραφικό
οικισμό της Οίας.

MORE INFO

With its breath-taking views over the Oia cliffs, the
Pina Caldera Residence is a stunning hideaway
for any visitor to the beautiful island of Santorini.
The pine tree in the property’s garden are a rare
sight on the island and signal exclusivity with
characterful charm.
This self-contained holiday villa is a perfect location
for any couple in search of a private retreat on
the unique island of Santorini. A major highlight of
this elegant villa is the exterior plunge pool with
whirlpool feature and the large veranda which
overlooks the famous caldera basin, the sea and
the charming nearby village.
Pina Caldera Residence has been renovated
to the highest standards and offers modern
luxurious comforts with all the charm and legacy
of a heritage property whose story stretches back
in history.

SKIATHOS
Skiathos
Σκιάθος

Skiathos
Σκιάθος

THE WATER

MORE INFO

Καλώς ορίσατε στο The Water στη Σκιάθο!
Χτισμένο -κυριολεκτικά- επάνω στη θάλασσα,
το The Water αποτελεί την ιδανική πρόταση
απόδρασης στο όμορφο νησί των Σποράδων.

Welcome to The Water in Skiathos, a charming
waterfront property on Skiathos, part of Sporades
island cluster in the northwest Aegean Sea,
famous for its sandy beaches and pine trees.

Αποτελούμενο από 8 πλήρως ανακαινισμένα με
μίνιμαλ σχεδιασμό και αισθητική δωμάτια, σε
συνδυασμό με την εξαιρετική τοποθεσία του στο
Παλιό Λιμάνι του νησιού, υπόσχεται μια αξέχαστη
εμπειρία διαμονής.

This discreet residence complex comprises eight
rooms within a sensitively renovated building in
the picturesque old port. It lies directly on the sea
front with lovely views of the tiny Bourtzi peninsula
that divides Skiathos port into two distinct parts.

Αφεθείτε στον ήχο και την εικόνα του κύματος από
το δωμάτιό σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία
χαλάρωσης και ηρεμίας!

This beautiful island escape promises an
unforgettable experience in a unique location with
the soothing sounds of the sea permeating each
room.

Zagori
Ζαγόρι
Ioannina
Ιωάννινα

Epirus
Ήπειρος

EPIRUS

KIPI SUITES
Το Kipi Suites βρίσκεται στην καρδιά του Κεντρικού
Ζαγορίου, στο παραδοσιακό χωριό Κήποι και προσφέρει
μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας με απόλυτο σεβασμό
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου.

Kipi Suites is an exclusive boutique hotel featuring
eight different suites, nestled in the magical network
of mountains, valleys and rivers in Central Zagori, in
North West Greece.

Πρόκειται για ένα boutique ξενοδοχείο που διαθέτει οκτώ
ξεχωριστές σουίτες με ιδιωτική είσοδο, ανεμπόδιστη θέα,
ένα ή δύο τζάκια, ενώ οι περισσότερες προσφέρουν
επίσης ιδιωτική βεράντα ή μπαλκόνι.

All suites, named after the surrounding villages, have
separate entrance, unobstructed views and one
or two open fireplaces, while most enjoy a private
terrace or balcony.

Το Kipi Suites έχει αναπτυχθεί στη βάση των δύο
αρχικών κατοικιών που χρονολογούνται από το 1850, με
την προσθήκη τριών επιπλέον κτιρίων στη συνέχεια. Η
εξωτερική τους όψη έχει διατηρηθεί στα πρότυπα της
τοπικής αρχιτεκτονικής, ενώ παράλληλα η εσωτερική
διακόσμηση ακολουθεί μοντέρνο ύφος.

Kipi Suites has been developed from two Zagori
village houses dating from 1850 with a further three
buildings added to blend perfectly with the original
property. The traditional exterior facades have
been carefully preserved while the interiors add a
contemporary air.

Διαθέτει υπαίθρια αυλή καθώς επίσης και Lounge
Bar με τζάκι και άνετο καθιστικό για ατέλειωτες ώρες
χαλάρωσης.

Kipi Suites also features an open air courtyard and a
comfortable Lounge Bar with fireplace.

MORE INFO

Peloponnese
Πελοπόννησος

Kalamata
Καλαμάτα
Kardamyli
Καρδαμύλη

PELOPONNESE

THE PATRICK & JOAN LEIGH FERMOR HOUSE
COMING IN 2020
H οικία του συγγραφέα, λόγιου και παρασημοφορημένου
ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Sir Patrick Leigh Fermor
βρίσκεται στην Καρδαμύλη της Μεσσηνιακής Μάνης και
αποτελεί, αναμφισβήτητα, ένα από τα ωραιότερα ακίνητα
της Ελλάδας. Μπορεί να ενοικιαστεί ως ενιαία βίλα για
έως δέκα άτομα ή ως μεμονωμένες αυτόνομες κατοικίες,
με το Main House να φιλοξενεί έξι άτομα και το Traditional
& Guest House έως δύο άτομα το κάθε ένα.
Ένας μεσογειακός κήπος γεμάτος κυπαρίσσια, ελιές,
σκίνους, άσπρες πικροδάφνες και αγριολούλουδα,
περιβάλλει τα τρία πετρόκτιστα κτίσματα: την Κυρίως
Οικία (Main House) με τρία υπνοδωμάτια, το γειτονικό
χώρο εργασίας του συγγραφέα (Traditional House)
καθώς επίσης και έναν ξενώνα (Guest House).
Oι εργασίες της επισκευής στα κτίσματα και η σχολαστική
διαμόρφωση και φροντίδα του κήπου, ολοκληρώθηκαν
ώστε να διατηρηθεί σωστά η αρχική του μορφή, ενώ από
το 2020 θα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό Αυθεντικής
Ελληνικής Φιλοξενίας από τα Aria Hotels για τρεις μήνες
το χρόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Μουσείο
Μπενάκη.
MORE INFO

The former home of celebrated war hero and travel writer,
Sir Patrick Leigh Fermor is situated in Kardamyli, Southeast
Peloponnese, and is considered one of the most beautiful
properties in Greece. This historical house, recently restored
by the Benaki Museum, can be rented as an exclusive-use villa
to accommodate parties of up to ten people or as individual
self-contained suites, with the Main House accommodating six
people and the Traditional House & Guest House, up to two
people each.
Within a Mediterranean garden of cypress trees, olive trees,
fragrant shrubs, white oleanders and wild flowers rolling down
to the sea, stand three stone buildings: the Main House with
three suites, the writer’s studio right next to it, which is turned
into a Traditional House, as well as a Guest House.
The restoration works at the building and the garden
have been completed so that the original character of the
property is meticulously preserved. The Benaki Museum – Aria
Hotels partnership will be launched in 2020. Aria Hotels will
undertake operation of the property during the three-month
rental period with particular sensitivity to its unique legacy,
offering guests a rare residential experience of authentic
Greek hospitality.

KARDAMYLI
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