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Όταν η διαμονή
βρίσκεται σε «ανοιχτό
διάλογο» με την ιστορία,
τους ανθρώπους
και τη φύση τότε,
αναμφισβήτητα, ανάγεται
σε μια μοναδική
εμπειρία! Από τη
Δύση στην Ανατολή,
καλωσορίσατε στον
κόσμο των Aria Hotels...
Τhe stay here is in “open
dialogue” with the history,
people and nature and it
becomes undoubtedly a
unique experience! From
West to East, welcome
to the journey of Aria
Hotels...
Από τους Γιώργο Λ. Παπαχατζή,
Κατερίνα Ρίγκου /
By Giorgos L. Papachatzis,
Katerina Rigou

Alcanea Boutique Hotel
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MISSION

ε δυναμική παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα
και ασπαζόμενη μια φιλοσοφία που απέχει μακράν από την τουριστική πεπατημένη, η αλυσίδα
boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών Aria
Hotels μάς ταξιδεύει σε τόπους που αναδίδουν έντονα τα
αρώματα της Ελλάδας. Όσο για την Κρήτη; To όλο concept
μοιάζει με οδοιπορικό που μας δίνει την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουμε μια πολύχρωμη ιστορική περιήγηση
στους θησαυρούς της! Το μαγικό ταξίδι ξεκινά ιδανικά με
τη γνωριμία μας με την Παλιά Πόλη των Χανίων, με μια
διανυκτέρευση στο ιστορικό βενετσιάνικο κτήριο όπου
στεγάζεται το Alcanea Boutique Hotel, πάνω στο Παλιό
Λιμάνι (με οκτώ ατμοσφαιρικά δωμάτια και μαγευτική
θέα) και εξαιρετικό πρωινό... Η συνέχεια επιφυλάσσει μια
απόδραση σε ένα ελαιοτριβείο δυόμισι αιώνων στο χωριό
Γαβαλοχώρι. Εκεί η Βίλλα Athermigo (με τρία cottages
που νοικιάζονται αυτόνομα ή ως ενιαία βίλα) εγγυάται την
απόλυτη χαλάρωση στην αγκαλιά της φύσης. Συνεχίζοντας, στο ίδιο γραφικό χωριό συναντάμε και το Critamo
Cottage – ένα παραδοσιακό σπίτι του 1724 (δυναμικότητας έως πέντε ατόμων) που φημίζεται για το αρμονικό

Sitia Residence

του περιβάλλον. Ο επόμενος σταθμός είναι η «μεθυστική»
εμπειρία στο Scalani Hills, στο κτήμα του Οινοποιείου
Μπουτάρη, έξω από το χωριό Σκαλάνι Ηρακλείου. Εδώ
με φόντο έναν μαγευτικό αμπελο-ελαιώνα, κοιμόμαστε
σε ένα πλήρως ανακαινισμένο μετόχι μέσα στην Αμπελουργική Ζώνη Ονομασίας Προελεύσεως Αρχάνες και
σε απόσταση μόλις 4 χλμ. από την Κνωσό! Την τιμητική
της έχει και η γνωριμία μας με την πανέμορφη Σητεία και
το χωριό Σφάκα, σε μια παραδοσιακή κρητική γειτονιά
του 1800. Πρόκειται για το πλήρως ανακατασκευασμένο
Cressa Ghitonia Village (συνολικά 15 κατοικίες: σουίτες,
στούντιο και δωμάτια), με το Spa Centre και την πισίνα του
να προσφέρουν αναζωογονητικές στιγμές και το εστιατόριό του να μάς χορταίνει με αυθεντικές τοπικές συνταγές,
πάντοτε με τη συντροφιά της παραδοσιακής λύρας! Και,
όπως όλες οι όμορφες εμπειρίες της ζωής έτσι κι αυτή
φτάνει στο τέλος της με τερματικό προορισμό το Sitia
Residences (τέσσερις παραδοσιακές αυτόνομες κατοικίες), όπου παίρνουμε την τελευταία γεύση από Κρήτη και
«φουλάρουμε τις μπαταρίες» μας για να επιστρέψουμε
δυναμικά στους ρυθμούς της καθημερινότητας!
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Critamo Cottage

» ALCANEA BOUTIQUE HOTEL
ΑΓΓΈΛΟΥ 2, ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ,
ΧΑΝΙΆ, T. +30 28210 75370 / 2 ANGELOU STR., OLD HARBOUR,
CHANIA
» VILLA ATHERMIGO
ΆΓΙΟΣ ΠΑΎΛΟΣ - ΓΑΒΑΛΟΧΏΡΙ, XANIA, M. +30 6958 473324 /
AGHIOS PAVLOS - GAVALOCHORI, CHANIA
» CRITAMO COTTAGE
ΆΓΙΟΣ ΠΑΎΛΟΣ - ΓΑΒΑΛΟΧΏΡΙ, ΧΑΝΙΑ, M. +30 6958 473324 /
AGHIOS PAVLOS - GAVALOCHORI, CHANIA
» SCALANI HILLS
ΣΚΑΛΆΝΙ, ΗΡΆΚΛΕΙΟ, Τ. +30 2810 731899, +30 2810 731617 /
SKALANI, HERAKLION
» CRESSA GHTIONIA VILLAGE & SITIA RESIDENCES ΣΗΤΕΊΑ,
ΛΑΣΊΘΙ, Τ. +30 28430 29040 / SITIA, LASITHI

Villa Athermigo
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ith a strong presence across
Greece and embracing a
tourist philosophy off the
beaten track, the boutique hotel and
independent residences chain of Aria
Hotels travel us to places that give off
a scent of Greece. For Crete, the whole
concept resembles to a journey giving
us the opportunity to participate to a
colorful historical tour of it’s treasures!
The magical journey starts ideally with
our acquaintance with the Old Town
of Chania, including an overnight stay
at the historical Venetian architecture
housing Alcanea Boutique Hotel,
at the Old Harbour (with eight
atmospheric rooms and astonishing
views) and excellent breakfast...
Then, a getaway in a mill and a
half century oil mill in Gavalochori
village is very promising. Right there,
Athermigo Villa (three cottages
rented individually or as a single villa)
guarantees an absolute relaxation in
the arms of nature. Continuing in the
same picturesque village, we meet
Critamo Cottage – a traditional
house dated back to 1724 (capacity
up to five persons), famous for its
tranquil ambiance. The next station is
the “fascinating” experience in Scalani
Hills, the estate of Boutari Winery,
outside Skalani village in Heraklion.
Here, set against a background of
a magnificent vineyard-olive grove,
we stay at a fully renovated farm
located in the Wine-Growing Zone with
Designation of Origin Archanes and at
a distance of 4 km. only from Knossos!
Our acquaintance with the beautiful
Sitia and Sfaka village, in a traditional
Cretan neighborhood of 1800 has its
honored place to the journey too! We
are referring to the fully reconstructed
Cressa Ghitonia Village (including
15 houses, suites, studios), the Spa
Centre and swimming pool offer us
refreshing moments and the we can’t
get enough of the restaurant with its
authentic local recipes, always in the
company of the traditional lyre!
Like all beautiful moments of life,
this one comes to an end having as
terminal destination Sitia Residences
(four traditional detached houses)
where we have the last quick dip of
Crete and we “recharge our batteries”
in order to dynamically come back to
the rhythms of everyday life!
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