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σουιτεσ

με θεα
Με απόλυτο σεβασμό στην παραδοσιακή
αρχιτεκτονική των Ζαγοροχωρίων
και ονειρική θέα στο χωριό Κήποι
και το κεντρικό Ζαγόρι, το Kipi Suites
είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο σύγχρονος
επισκέπτης για να απολαύσει βαθιά
και ουσιαστικά λίγες μέρες διαφυγής
από τη θορυβώδη καθημερινότητα.
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α Ζαγοροχώρια εκπέμπουν μια έντονα
αρχετυπική γοητεία
στον ταξιδιώτη. Το ίδιο
ακριβώς συμβαίνει και
με το Kipi Suites, το οποίο αποτελείται από πέντε κτίρια που
στεγάζουν οκτώ πολυτελείς
σουίτες. Τα δύο από τα κτίρια
προϋπήρχαν και διαμορφώθηκαν ανάλογα για να ταιριάξουν
με τα τρία που προστέθηκαν
αργότερα και είναι φτιαγμένα
αποκλειστικά με πέτρα, ξύλο
και άλλα οικολογικά υλικά.

Εδώ νομίζεις πως βρίσκεσαι σε
μια γειτονιά χωριού βγαλμένου
κατευθείαν από το μακρινό
παρελθόν, με τα εντυπωσιακά
δάση του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου και της Βάλια Κάλντα
γύρω σου να σε μαγνητίζουν
γλυκά για να τα εξερευνήσεις,
να διαβείς τα περίτεχνα τοξωτά
γεφύρια, να ξεδιψάσεις στις
πάμπολλες πηγές και να μάθεις
από πρώτο χέρι τα κρυμμένα
μυστικά τους. Οι μόνοι ήχοι
που σιγοντάρουν την αγχολυτική δράση της σιωπής, καθώς

ρεμβάζεις από το ξενοδοχείο,
είναι τα ευπρόσδεκτα τιτιβίσματα των πουλιών και τα νερά
του ποταμιών που περιβάλλουν το κρυμμένο στις οξιές
και τα βράχια χωριό Κήποι.
Ενας αληθινός παράδεισος 30
μόλις χιλιόμετρα από τη λίμνη
Παμβώτιδα και το κέντρο των
ατμοσφαιρικών Ιωαννίνων.
Οι οκτώ σουίτες του ξενοδοχείου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες -Deluxe Double (35 τ.μ.),
Junior (42 τ.μ.) και Executive
(44-52 τ.μ.)- και διαθέτουν όλες

ιδιωτική είσοδο, ανεμπόδιστη θέα και ένα ή δύο
τζάκια. Τα έπιπλα, ξεχωριστά και ιδιαίτερα, σε
συνδυασμό με τους κρυφούς φωτισμούς, δίνουν
ένα σύγχρονο και αφαιρετικό αποτέλεσμα, ενώ
τα ευρύχωρα μπάνια είναι πλήρως εξοπλισμένα
με ανέσεις υψηλής ποιότητας - στην πλειονότητά τους, δε, προσφέρουν και Jacuzzi.
Στο Kipi Bites -το εστιατόριο του ξενοδοχείου
όπου μπορούμε να απολαύσουμε και ένα ελαφρύ γεύμα δίπλα στο τζάκι- η μέρα ξεκινά «δυνατά» με το πρωινό, το οποίο, ευτυχώς, κανείς
δεν μας αναγκάζει να σηκωθούμε άρον-άρον
από το αναπαυτικό κρεβάτι για να το γευτούμε,
μιας και σερβίρεται έως τις 12. Συνεπές στο
πνεύμα και τη φιλοσοφία της αυθεντικής φιλοξενίας, απέχει από την τυποποίηση και αντιθέτως περιλαμβάνει τοπικές γεύσεις και προϊόντα:
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Φρέσκος χυμός πορτοκαλιού,
σπιτικό ψωμί, μαρμελάδες,
γιαούρτι, γλυκά και πίτες που
αλλάζουν καθημερινά.
Με αφετηρία το ξενοδοχείο,
έχουμε ένα σωρό δραστηριότητες μπροστά μας για να διαλέξουμε αυτή που μας εκφράζει
περισσότερο: Βόλτα στα μονοπάτια του βουνού, επίσκεψη
στην υποβλητική Δρακολίμνη
στα 2.300 μέτρα ψηλά, rafting
στα κρύα νερά του Βοϊδομάτη,
ανάβαση στο Μιτσικέλι, επίσκεψη στο διάσημο γεφύρι του
Κόκκορη ή στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Κοσμά Αιτωλού
στο κοντινό Κουκούλι... Και στην
επιστροφή μάς περιμένει το
Kipi Lounge, το ιδανικό μέρος
για να χαλαρώσουμε βυθιζόμενοι στις άνετες πολυθρόνες,
πίνοντας το ποτό μας μπροστά
στο τζάκι, παίζοντας επιτραπέζια ή διαβάζοντας το αγαπημένο μας βιβλίο υπό τους ήχους
ατμοσφαιρικής μουσικής.
«Κουρνιασμένο» σε υψόμετρο
800 μέτρων, αυτά που κάνουν
το Kipi Suites να ξεχωρίζει δεν
είναι μόνο η εύκολη πρόσβαση
και το parking, η αισθητική και η
καθαριότητα, οι προσιτές τιμές
όλο τον χρόνο ή οι γεύσεις με
τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Είναι
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κυρίως η φιλική ατμόσφαιρα και
η εξυπηρέτηση, αυτά που σε
κάνουν να νομίζεις πως η Μαίρη
και ο Στέλιος είναι δυο παλιοί,
καλοί φίλοι που σε περιποιούνται
εγκάρδια, αφουγκράζονται τις
επιθυμίες σου και κάνουν ό,τι
περνά από το χέρι τους για να
θυμάσαι και να νοσταλγείς τη
διαμονή σου εδώ για πάντα.

Info: Kipi Suites,
Κήποι Ζαγορίου,
τηλ.: 26530 71995,
6942 019196
www.ariahotels.gr
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