


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, Evia, Crete, Cyclades, 
Sporades, Epirus, Peloponnese, Ionian islands and Dodecanese. 

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. 

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 Εύβοια, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, 
στις Σποράδες, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα  
και στα Δωδεκάνησα. 

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. 

A u t h e n t i c  G r e e k  H o s p i t a l i t y



PEGASSUS
PRIVATE 
ISLAND

E V I A

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας 
και το έκτο μεγαλύτερο της Μεσογείου. Η έκταση του 
νησιού είναι 3.654 τ.χλμ. και εκτείνεται κατά μήκος της 
βορειοανατολικής ηπειρωτικής Στερεάς Ελλάδας, από 
το Μαλιακό κόλπο μέχρι απέναντι από την ακτή της 
Ραφήνας, χωρισμένη από αυτήν με την Ευβοϊκή θάλασσα. 
Το σύμπλεγμα των Πεταλιών βρίσκεται στον νότιο Ευβοϊκό 
κόλπο ανάμεσα στο Μαρμάρι Ευβοίας και στην Ραφήνα 
Αττικής και περιλαμβάνει εκτός από τη Μεγαλόνησο 
τα νησιά Αβγό, Λαμπερούσα, Λουλούδι, Μακρονήσι, 
Ποντικόνησο, Πράσο, Τράγος, Φούντι και Χερσονήσι.

Evia is the second largest island in Greece and the 
sixth largest in the Mediterranean. The area of the 
island is 3,654 km2 and extends along the northeastern 
mainland of Central Greece, from the Maliakos Gulf to 
the coast of Rafina, separated from it by the sea of 
Evia. The island complex of Petalioi is in the southern 
Evia gulf, between Marmari Evia and Rafina Attica. 
The islands of the complex comprise of Megalonisos, 
Chersonisi, Avgo, Lamperousa, Louloudi, Makronisi, 
Pontikoniso, Praso, Tragos and Founti.
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PEGASSUS 
PRIVATE ISLAND
Το ιδιωτικό αυτό νησί βρίσκεται στην αρχή των 
Κυκλάδων. Κρυμμένο στον κόλπο των Πεταλιών 
στην Εύβοια, περιλαμβάνει μια μοναδική 
παραθαλάσσια κατοικία, σε μια ήσυχη τοποθεσία, 
με θέα μια μαγευτική παραλία, χαρίζοντας 
απόλυτη ηρεμία, ασφάλεια και ιδιωτικότητα! Η 
βίλα διαθέτει υπαίθριο καθιστικό και τραπεζαρία, 
παραλίες και ιδιωτικές προβλήτες. Η μοναδική 
εμπειρία ολοκληρώνεται με μια βουτιά στα 
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του κόλπου!
Αυτό το πολυτελές καταφύγιο απέχει λίγα μόνο 
λεπτά με το καραβάκι από το Μαρμάρι και την 
Κάρυστο. Είναι επίσης η δίοδος για ημερήσιες 
εκδρομές στα κοντινά νησιά των Κυκλάδων ή 
στους πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας.
Το εξαιρετικό αυτό κατάλυμα φιλοξενεί άνετα 14-
16 άτομα και έως 22 άτομα κατόπιν αιτήματος 
και με επιπλέον κόστος.
Η σύγχρονη επίπλωση και η κομψή διακόσμηση 
στολίζουν το σπίτι, ενώ κάθε υπνοδωμάτιο 
διαθέτει ιδιωτικό μαρμάρινο μπάνιο, με vintage 
αγγλικές πινελιές.
Το κατάλυμα ανήκει σε ένα ιστορικό κτήμα 
900 στρεμμάτων, με κυπαρίσσια, ελαιώνες, 
πεύκα, φιστικιές και συκιές, μέσα σε μια ώριμη 
μεσογειακή βλάστηση και πέτρινους τοίχους.  
Φιλικό προς το περιβάλλον, αυτό το κατάλυμα 
παρέχει ποικιλία από εποχιακά προϊόντα από το 
βιολογικό κήπο και τη φάρμα.

This exclusive private island is situated at the 
beginning of the Cycladic islands. Hidden in the 
gulf of Petalioi, in the region of Evia, the island 
comprises a unique beach house, surrounded by 
sparkling blue waters and majestic landscapes. 
This peaceful location offers exceptional privacy 
and safety.
The villa offers outdoor sitting and dining areas, 
beaches and private piers at your doorstep. 
Walking out of your bedroom and stepping into 
crystal-clear turquoise waters is a truly unique 
holiday experience!
This luxurious hideaway is minutes away by 
boat to a fisherman’s wharf and a beautiful 
medieval city with a Venetian Castle and fish 
restaurants by the sea. It is also the gateway for 
day excursions to the nearby Cycladic islands or 
to the cultural venues of Athens.
This exceptional property comfortably houses 
14-16 guests and up to 22 persons upon request 
at an additional cost.
Contemporary furniture and elegant decoration 
adorn the house, while each bedroom has en-
suite marble bathroom, featuring stylish, vintage 
English accessories.
The property is part of a historical grand estate 
of 900 acres planted with cypress, centennial 
olive and pine groves, pistachio and fig trees, 
set within a mature Mediterranean vegetation 
and stonewalls. 
This property is eco-friendly and provides a 
gourmet selection of seasonal products from 
the organic vegetable garden and the farm.
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Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο 
νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο 
της Μεσογείου. Κατά τα έτη 3000 π.Χ.–1400 
π.Χ. ήκμασε στο νησί ο Μινωικός πολιτισμός, ο 
αρχαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης. Θάλασσα 
διαυγής και κρυστάλλινη, εύφορα οροπέδια, 
σπήλαια και επιβλητικά φαράγγια, σπουδαία 
μουσεία και αρχαίοι οικισμοί, ήπιο κλίμα, γοητευτική 
ενδοχώρα με γραφικά χωριά, παραδόσεις και 
ζεστή φιλοξενία, εξαιρετική τοπική κουζίνα είναι 
κάποια από τα χαρακτηριστικά της Κρήτης.

Crete is the largest and most populous of the 
Greek islands and the fifth largest island in the 
Mediterranean Sea. Crete was the centre of 
Europe’s first advanced civilization, the Minoan 
(3000–1400 BC). Crystal water beaches, fertile 
valleys, impressive mountains, steep gorges, 
fertile plateaus, caves, great museums and 
ancient settlements, mild climate, charming 
hinterland with picturesque villages, traditions, 
warm hospitality, excellent local cuisine are 
some of the characteristics of Crete.
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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. 

Το κτήριο, 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.

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 του σήμερα.

ALCANEA 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. 

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. 

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.

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

ALCANEA CAFÉ & WINE BAR

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. 



ALCANEA SUITE

Η Alcanea Suite, μέρος του υπέροχου Alcanea 
Boutique Hotel, βρίσκεται στο ισόγειο ενός 
ιστορικού κτηρίου στην καρδιά του Παλιού 
Λιμανιού και περιβάλλεται από παραδοσιακά 
καταστήματα, καφέ και μπαρ, ιδανικά για όσους 
θέλουν να νιώσουν τον παλμό των Χανίων.

Το κτήριο χρονολογείται από τη Μεσαιωνική 
περίοδο και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό 
μνημείο. Η εσωτερική διακόσμηση της σουίτας 
έχει διατηρήσει το βενετσιάνικο στυλ του Παλιού 
Λιμανιού των Χανίων με τα κατακόκκινα χρώματα 
και τις πέτρινες καμάρες. 

Η κομψή και σύγχρονη Alcanea Suite είναι πλήρως 
εξοπλισμένη με σύγχρονες εγκαταστάσεις και 
ανέσεις – προσκαλώντας σας να απολαύσετε 
την πολυσύχναστη ατμόσφαιρα της Παλιάς 
Πόλης των Χανίων.
 
Η σουίτα 29 τ.μ. περιλαμβάνει ένα μεγάλο διπλό 
κρεβάτι με πολυτελές στρώμα, μαξιλάρια, και 
λευκά είδη που προσφέρουν χαλάρωση και 
ηρεμία, γραφείο μελέτης, καθιστικό και μπάνιο. 
Το μπάνιο διαθέτει μπουρνούζια, παντόφλες, 
στεγνωτήρα μαλλιών και επώνυμα φυσικά 
προϊόντα.
 
Το πρωινό σερβίρεται στο Alcanea Cafe του 
Alcanea Boutique Hotel.

Alcanea Suite, part of our beloved Alcanea 
Boutique Hotel, is located on the ground floor of 
a historic building at the heart of the Old Port 
and is surrounded by traditional shops, cafes, 
and bars, ideal for those who seek to feel the 
vibrations of Chania. 

The building dates from the Medieval Period 
and it has been designated as a historical 
monument. The interior design of the suite has 
maintained the Venetian style of the Old Port 
of Chania with ruddy colors and stone arches. 

The elegant and contemporary Alcanea Suite 
is fully equipped with modern facilities and 
amenities – inviting you to enjoy the buzzing 
atmosphere of the Old Town of Chania.

The 29 sq.m suite includes a master double 
bed with a luxurious mattress, pillows, linens 
that invoke relaxation and tranquility, a study 
desk, a seating area, and a bathroom. The 
bathroom has bathrobes, slippers, a hairdryer, 
and branded natural products.

Breakfast is also provided at the Alcanea Cafe.



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. 

ASTRAIA & ASTRAKI RESIDENCESFILEAS ART HOTEL
Το Fileas Art Hotel ειναι ένα τριώροφο κτήριο στην καρδιά της 
Παλιάς Πόλης των Χανίων. Τα διαφορετικά επίπεδα συνδέονται 
μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Διαθέτει έξι ευρύχωρα δίκλινα 
δωμάτια και αποτελεί ιδανική πρόταση για ζευγάρια. Κορυφαίο 
στοιχείο αποτελεί η διακόσμηση με είδη τέχνης που, σε συνδυασμό 
με τον σύγχρονο εξοπλισμό, εγγυάται μια άνετη διαμονή. Το Fileas 
Art Hotel ενδείκνυται για την περιήγηση στους θησαυρούς της 
πόλης, καθότι απέχει μόλις λίγα λεπτά από τα μνημεία της και 
το Παλιό Λιμάνι. 

Fileas Art Hotel is housed in a three-storey building, connecting with 
a staircase, and comprises six spacious Double Rooms, offering 
all modern comforts and amenities. This intimate boutique hotel 
is ideal for couples who wish to experience the authentic Greek 
hospitality, and expresses its cosmopolitan character through 
diverse works of art to create an extra special atmosphere. The 
hotel is magnificently positioned in the heart of the town, within 
walking distance from the entertainment attractions of the Old 
Port and the major monuments of the ancient city of Chania.



VILLA ATHERMIGO
Η Villa Athermigo είναι ένα ελαιοτριβείο 250 ετών, στο Γαβαλοχώρι, 
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.

Villa 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 in all three accommodation 
units share a luxurious lounge and kitchen as well as the courtyard 
and garden with its secluded private swimming pool.

THALASSA BOUTIQUE HOTEL
Το Thalassa Boutique Hotel βρίσκεται σε μία μαγική τοποθεσία 
δίπλα στη θάλασσα, στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου. Το 
κτήριο αυτό, με 150 χρόνια ιστορίας, είναι πλήρως ανακαινισμένο, 
με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του 
καταλύματος, περιλαμβάνουν το Εστιατόριο 7 Θάλασσες και το 
Euphoria Health Spa, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
διακοπών, ιδανικό για ζευγάρια και ταξιδιώτες που αναζητούν 
ποιότητα, άνεση και μια μοναδική εμπειρία. 

Thalassa Boutique Hotel, is situated in an outstanding beachfront 
location, in the heart of Rethymno city. This 150 year old historical 
building, has been fully renovated just to redefine the level of 
comfort and customer service! The location is truly magical and 
convenient with simple modern facilities. High-end services include 
our 7 Seas Restaurant and our Euphoria Health Spa, creating a 
complete holiday package, ideal for couples and travelers seeking 
quality, comfort and a unique holiday experience.
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K I M O L O S

Ενετοί και Φράγκοι ονόμασαν την Κίμωλο «Αρζαντιέρα» δηλαδή 
Ασημένια για τα γκριζόλευκα βράχια της. Περιηγηθείτε στα 
σοκάκια του Χωριού, με το θαλάσσιο ταξί μπορείτε να κάνετε 
το γύρο του νησιού και να χαρείτε τις παρθένες παραλίες του 
νησιού ή να επισκεφθείτε τη γειτονική Πολύαιγo. Εάν αγαπάτε 
την πεζοπορία, δεκάδες αγροτικά μονοπάτια σάς οδηγούν σε 
κάθε σημείο της Κιμώλου. Στο βορειοδυτικό τμήμα της Κιμώλου, 
υπάρχει ένα τεράστιο πέτρινο μανιτάρι που οι κάτοικοι ονομάζουν 
«Σκιάδι». H Κίμωλος αριθμεί πάνω από ογδόντα εκκλησιές και 
ξωκλήσια, με πολλές από αυτές να είναι πραγματικά μοναδικές 
για την αρχιτεκτονική τους αξία, τα τέμπλα και τις εικόνες τους.

The Venetians and the Franks called the island “Arzantiera”, that 
is Silvery, for the grey-white rocks they saw as they approached 
the island. Take a stroll in the alleys of Chorio, with the sea taxi 
you can tour the island and enjoy its beautiful beaches, or visit the 
islands of Polyaigos. If you enjoy hiking there are dozens of trails 
that take you to every corner of the island. On the northwestern 
part of Kimolos, there is a huge stone mushroom, that the locals 
call it “Skiadi”. In spite of its small size, Kimolos is filled with 
churches. Eighty churches and chapels were erected with toil 
and faith by the religious people of the island. Many of them are 
unique regarding their architectural importance.
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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.

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. 

KIMOLOS BREEZE CAFÉ & BAR

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

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.

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. 

KIMOLOS BREEZE CAFÉ & BAR

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



THE ELEPHANT
BEACH HOUSE

Το Elephant Beach House (13 τ.μ.), είναι ένα 
παραθαλάσσιο κατάλυμα, 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 Beach House, είναι το πρώτο 
σύρμα που έχει μετατραπεί σε εξαιρετικής 
ατμόσφαιρας κατοικία. Μπορεί να φιλοξενήσει 
μέχρι δύο άτομα και περιλαμβάνει ένα queen-
size κρεβάτι και μπάνιο με ντους. Ιδανικό για 
όσους επισκέπτονται την Κίμωλο με σκάφος!

Το Elephant Beach House είναι μέλος του 
Ecotourism-Greece. Η πράσινη φιλοσοφία του 
ξεκινάει από τα φιλικά προς το περιβάλλον είδη 
προσωπικής περιποίησης. Ο φωτισμός και η 
εξοικονόμηση νερού λειτουργούν για τη μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα των επισκεπτών, 
ενώ ο ανεμιστήρας οροφής προσφέρει μια 
εναλλακτική λύση για τον κλιματισμό, ακόμα 
κι αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος. Επιπλέον, 
οι τρεις κάδοι ανακύκλωσης εκτός του 
καταλύματος είναι χρήσιμοι και για όλους τους 
επισκέπτες στην παραλία.

Τhe Elephant Beach House (13 sq.m), is a 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 rock-shaped Elephant. Τhis small 
residence was initially used by fishermen as a 
storage area, to protect their boats. 

The Elephant Beach House is the first “sirma” 
to be transformed into a residence of exquisite 
atmosphere. A real deal escape! It can 
accommodate up to 2 people and comprises of 
a queen-size bed and a bathroom with shower. 
The ideal option for guests who reach the  island  
of Kimolos by boat! 

Elephant Beach House is member of Ecotourism-
Greece. Τhe green philosophy comes through 
in its eco-friendly amenities. Εnergy-efficient 
lighting and water-saving principles are working 
to reduce guests’ carbon footprint, while a 
ceiling fan offers a welcome alternative to the 
air-conditioning, even if there is one already 
installed. In addition, three-bin recycling outside 
the little property is useful not only to guests but 
also all visitors to this little port and beach.



BONATSA 
BEACH HOUSE

Βρίσκεται λίγα μέτρα από την Μπονάτσα, μια 
από τις ωραιότερες παραλίες στο νότιο τμήμα 
της Κιμώλου. Αποτελείται από τρία ξεχωριστά 
δωμάτια (22-23 τ.μ.), πλήρως ανακαινισμένα με 
σεβασμό στην ιδιαίτερη αισθητική του νησιού. 

Τα δωμάτια διαθέτουν κρεβάτια COCO-MAT® 
καθώς επίσης και μπάνιο με ντους. Υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.

B3 - BONATSA BEACH BAR

Σε απόσταση αναπνοής από το συγκρότημα 
Bonatsa Beach House, βρίσκεται το B3 - 
Bonatsa Beach Bar που προσφέρει αναπαυτικές 
ξαπλώστρες και ομπρέλες, καφέ, ποικιλία 
δροσερών ποτών και snacks. Η παραλία είναι 
ιδανική για οικογένειες και μικρά παιδιά, λόγω 
των ήρεμων, ρηχών νερών και της χρυσής 
άμμου. Επίσης, θα βρείτε και Summer Corner με 
καλλυντικά, πετσέτες θαλάσσης και αξεσουάρ 
παραλίας.

Located just a few steps from the water’s edge, 
Bonatsa Beach House, found at the southern 
part of Kimolos, comprises three beautiful rooms 
(22-23 sq.m.), all newly furnished, offering direct 
access to Bonatsa’s enticing sandy beach. 

It is furnished to the highest standards with 
luxurious COCO-MAT® beds in all bedrooms. It 
also features a parking area. 

B3 - BONATSA BEACH BAR

Situated on the beautiful Bonatsa beach, the B3- 
Bonatsa Beach Bar offers comfortable sunbeds 
and umbrellas, cold drinks, cocktails and light 
snacks. The beach is ideal for young children 
and families, because of its calm, shallow waters 
and golden sand. It comprises also a Summer 
Corner with beach towels, cosmetics and beach 
accessories.



THALASSA
BEACH HOUSE

To Thalassa Beach House, ένα παραδοσιακό 
κυκλαδίτικο “Σύρμα” που εξυπηρετούσε τους 
ψαράδες για την προστασία της βάρκας 
τους, βρίσκεται στην παραλία του Ζαχαριά, 
προσφέρει απόλυτη αυτονομία και είναι ο 
ιδανικός προορισμός ξέγνοιαστων διακοπών! 

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 καναπέ-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. 

Once used as a boat shed, a traditional 
Cycladic “Syrma”, Thalassa Beach House is 
completely independent, located on the beach 
of Zacharias, and is the ultimate destination for 
a relaxing holiday! 

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, sofa 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.



PSATHI BEACH HOUSE
Το Psathi Beach House είναι μια διώροφη παραδοσιακή κατοικία, 
ανακαινισμένη με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στο ισόγειο, υπάρχει 
κουζίνα με πάσο φαγητού και σαλόνι που μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και δύο παιδιά. Ο πρώτος όροφος διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο 
με 2 βεράντες. Σεβόμενο τον παραδοσιακό χαρακτήρα, η κατοικία 
διατήρησε τα αρχικά χαρακτηριστικά και διαθέτει μπάνιο με ντους 
σε ξεχωριστό κτήριο, το οποίο είναι προσβάσιμο από την πίσω 
αυλή του σπιτιού. Διαθέτει μια μεγάλη βεράντα μπροστά στη 
θάλασσα με χτιστούς καναπέδες και τραπεζαρια. Μπροστά, στην 
παραλία προσφέρονται ξαπλώστρες για χρήση των ενοίκων.

Psathi Beach House is a two-storey traditional residence, fully 
renovated at Psathi Port. On the ground floor, there is a kitchen 
and a living room that can accommodate up to two children. The 
first floor has a bedroom with 2 terraces. Respecting the traditional 
character of the house, the property kept the initial characteristics 
and features a bathroom with a shower on a separate building, 
next to the main residence and it is accessible through the back 
yard of the house. Psathi Beach House has a lovely large sea-front 
terrace with built-in lounge and dining facilities. At the beach in 
front, sunbeds are offered for the use of the residents.

ROSEMARY HOUSE
Το Rosemary House βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Χαράλαμπου, 
μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από το δημόσιο χώρο στάθμευσης 
και 10 λεπτά από το γραφικό Χωριό. Αποτελείται από δύο 
υπνοδωμάτια, ένα με διπλό κρεβάτι και ένα δεύτερο με δυο μονά 
κρεβάτια, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα μπάνιο με ντους, 
καθιστικό με καναπέ-κρεβάτι, χώρο φαγητού καθώς επίσης και 
βεράντα και μαγευτικό κήπο. Ενοικιάζεται ενιαία και είναι ιδανική 
για οικογένεια ή παρέα φίλων έως πέντε ατόμων. Το Rosemary 
House, με απόλυτη συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, ανυπομονεί να σας υποδεχθεί! 

Rosemary House is located in Agios Haralambos only 3 minutes’ 
walk from the public parking and only 10 minutes’ walk from the 
‘Chorio’, the island’s charming principal village. This self-contained 
traditional holiday home is ideal for families or a group of friends 
up to 5 people in total and consists of two bedrooms (one with 
double bed, one with 2 single beds), a fully equipped kitchen, one 
bathroom with shower, a living room with a sofa bed and a dining 
area as well as a veranda with beautiful garden. This self-catered 
property is ideal for those who seek privacy on Kimolos island, the 
ultimate destination for relaxing holidays!



Η αυτόνομη παραδοσιακή αυτή κατοικία βρίσκεται στo γραφικό 
Κάμπο, στο Χωριό της Κιμώλου, που είναι και ο μοναδικός 
οικισμός του νησιού. Αυτή η ανεξάρτητη κατοικία, είναι μία 
από τις παλαιότερες κατοικίες στο νησί της Κιμώλου. Βρίσκεται 
στην πλατεία, στο κέντρο του νησιού, σε απόσταση αναπνοής 
από τη νυχτερινή ζωή της Κιμώλου, πλαισιωμένη από γραφικά 
μαγαζιά και εστιατόρια. Προσφέρει εκπληκτική θέα στο χωριό, 
συνδυάζοντας την τοπική αρχιτεκτονική με σύγχρονα στοιχεία και 
μοντέρνες ανέσεις. 

Kambos House is a historical property, located at the picturesque 
Kampos area, in the principal village of Kimolos. This independent, 
traditional holiday home, is one of the oldest houses on the island 
of Kimolos. Centrally located in the main square, it is surrounded 
by shops and restaurants, in short walking distance of the 
island’s nightlife. It offers beautiful views to the Kimolos village 
and combines traditional architecture with modern elements and 
comforts.

KAMBOS HOUSEARIA KIMOLOS RESIDENCE
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. 

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. 



H παραδοσιακή κατοικία Psathi Blue Beta (30 τ.μ.), λίγα μόλις 
βήματα από το λιμάνι της Κιμώλου, την Ψάθη, είναι απόλυτα 
εναρμονισμένη στο κυκλαδίτικο τοπίο και εγγυάται μια άνετη 
διαμονή στον ταξιδιώτη που αναζητά το αυθεντικό πνεύμα του 
νησιού, σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση. 
Μπορεί να φιλοξενήσει έως τρία άτομα σε ενιαίο χώρο. Διαθέτει 
κουζινάκι, μικρή βεράντα 4 τ.μ. και άνετη ταράτσα 40 τ.μ. με 
πλευρική θέα στο λιμάνι της Κιμώλου και την παραλία της Ψάθης. 

Psathi Blue Beta (30 sq.m.) is located at Psathi, Kimolo’s port. It is 
equipped with modern comforts and is 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. It can accommodate up to three 
people in an open plan space, and features a kitchenette, a small 
furnished veranda of 4 sq.m. as well as a spacious rooftop of 40 
sq.m. offering side view over Kimolos port and Psathi beach. 

PSATHI BLUE BETAPSATHI BLUE ALPHA
Η παραδοσιακή κατοικία Psathi Blue Alpha, βρίσκεται λίγα μόλις 
βήματα από το γραφικό λιμάνι της Κιμώλου, την Ψάθη. Χωρίζεται 
σε δύο ξεχωριστά οικήματα, 20 τ.μ. συνολικά, με ένα υπνοδωμάτιο, 
σαλόνι και μπάνιο και μπορεί να φιλοξενήσει δύο άτομα. Διαθέτει 
δύο όμορφες βεράντες, η μία 20 τ.μ. και η δεύτερη 13 τ.μ. με 
όμορφη θέα στο λιμάνι της Κιμώλου και την παραλία της Ψάθης. 
H κατοικία ενοικιάζεται ενιαία και αποτελεί ιδανική επιλογή για 
ζευγάρια.

Psathi Blue Alpha, is located at Psathi, the port of Kimolos. This 
traditional Cycladic residence, split into two separate buildings 
of 20 sq.m., includes one bedroom, living room and bathroom 
and may accommodate two people. It also features two beautiful 
verandas, one of approx. 20 sq.m and a second smaller one 
(approx. 13 sq.m.) with wonderful views over Kimolos port and 
Psathi beach. Psathi Blue Alpha can only be rented as a whole 
and is ideal for couples.



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.  

AL IKAKIMILAKI
To Milaki βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι της Κιμώλου και σε 
μικρή απόσταση από το γραφικό Χωριό. Αποτελείται από επτά 
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 seven rooms 
(doubles and family-friendly), all newly furnished. 



POLYEGOS 
ECO RESIDENCE

Η Πολύαιγος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί του 
Αιγαίου Πελάγους που βρίσκεται νοτιοανατολικά 
της Κιμώλου, ανατολικά της Μήλου και 
νοτιοδυτικά της Σίφνου. 

Η Ελλάδα έχει περιλάβει την Πολύαιγο στο 
πρόγραμμα Natura 2000 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θεωρώντας την σημαντικό βιότοπο, 
ανενόχλητο από την ανθρώπινη παρουσία και 
έχει κηρυχθεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για το 
είδος: Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae). Στο 
νησί γεννά τα μικρά της η μεσογειακή φώκια 
Μονάχους Μονάχους.

Το Polyegos Eco Residence είναι ένα σπίτι ενός 
υπνοδωματίου δίπλα στα γαλάζια νερά του 
Αιγαίου Πελάγους, με πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα, μπάνιο, βεράντα με θέα στη θάλασσα 
και αίθριο με σαλόνι. To Polyegos Eco Residence 
σας δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε την απόλυτη 
εμπειρία διαμονής σε ένα ιδιωτικό νησί και να 
απολαύσετε την εξερεύνηση των παρθένων 
τοπίων του. Η εκπληκτική θέα στη θάλασσα, η 
άγρια φυσική ομορφιά του τοπιού, η ηρεμία και 
η χαλάρωση ενός ιδιωτικού νησιού δημιουργούν 
τον τέλειο προορισμό για τους λάτρεις της 
φύσης. 

Polýaigos or Polyegos is an uninhabited Greek 
island in the Cyclades near Milos and Kimolos.

The extraordinary beauty of the island includes 
some magnificent beaches, mainly on the 
southern part of the island, as well as many 
sea-surface caves, which serve as a refuge to 
a dwindling population of Mediterranean monk 
seals (Monachus monachus).

Polyegos Eco Residence is a one-bedroom house 
by the blue waters of the Aegean Sea, with a 
fully equipped kitchen, a bathroom, a veranda 
with a sea view, and a patio with a lounge. This 
house gives you the ultimate experience to stay 
on a private island and enjoy exploring its virgin 
landscapes. The outstanding sea view, the wild 
beauty of the landscape, and the tranquility 
and relaxation of a private island create the 
perfect destination for nature lovers. 
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M i l o s  i s l a n d

AERA MILOS

AERAKI

M I L O S

Η Μήλος είναι φημισμένη για τη δαντελωτή ακτογραμμή της. 
Λόγω της ηφαιστιογενούς προέλευσης του εδάφους της, η 
Μήλος έχει εντυπωσιακή μορφολογία και ποικιλία παραλιών. 
Διαθέτει πάνω από 75 μικρές και μεγάλες παραλίες, με 
κρυστάλλινα και καταγάλανα νερά, πολύχρωμα σμιλεμένα 
βράχια και λευκόχρυσες αμμουδιές, που της προσδίδουν 
μοναδική χάρη και μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους 
προορισμούς της Μεσογείου. Ξεχωριστά χρώματα και βάθη 
θα βρείτε και στη θάλασσά της. Το σίγουρο είναι ότι τα 
καθαρά νερά του νησιού και οι απείρου κάλλους παραλίες 
του θα σας προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία.

Milos is famous for its meandering coastline. Due to its 
volcanic origins and composition, the diversity of the 
Milos topography is most in evidence in its coastal bays, 
inlets and beaches. Boasting more than 75 beaches of all 
sizes and types, many with crystalline deep-blue waters, 
multi-colored carved rocks and white-yellow coasts, they 
are truly a sight to behold. The sea also proves to be of 
colour and depth. Swimming in these seas with the unique 
geography and island setting is unlike anywhere else and 
a truly memorable experience.

G R E E C E

C YC L A D E S



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.

Πρόκειται για αυτόνομη κατοικία που χωρίζεται 
σε τρία επίπεδα και αποτελείται από δύο 
ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, μπάνιο με ντους 
και καθιστικό. 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.

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

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. 

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.

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



M Y K O N O S  i s l a n d
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M Y KO N O S

Η Μύκονος έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή 
νησιά της Ελλάδας, ενώ οι ειδυλλιακές παραλίες της, η 
εκπληκτική θέα στη θάλασσα και οι ταβερνούλες που είναι 
κρυμμένες κάτω από τα γραφικά δρομάκια προσφέρουν 
μια πραγματικά ρομαντική απόδραση. H γοητευτική 
πρωτεύουσα του κοσμοπολίτικου νησιού προσφέρει 
ζωντανή νυχτερινή ζωή, καταστήματα και πολλές αθλητικές 
δραστηριότητες που απευθύνονται τόσο σε ζευγάρια όσο 
και σε οικογένειες. Οι ταξιδιώτες είναι ευπρόσδεκτοι να 
βιώσουν τη μαγευτική ζωή του νησιού ενώ διαμένουν σε 
ένα ατμοσφαιρικό και πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Mykonos Island has long been recognised as one of the 
most popular islands in Greece whilst its idyllic beaches, 
stunning sea views across the Aegean and pretty 
tavernas tucked away down quaint streets offer a truly 
romantic escape. It also enjoys a lively cosmopolitan edge 
with buzzing nightlife, shops and plenty of sports activities 
that appeal to both couples and families seeking a more 
dynamic holiday combination. Travellers are welcome 
to experience the vibrant island life while staying at a 
genuine and atmospheric luxury hotel in Mykonos.

G R E E C E
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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.

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. 



CAVO DANTE VILLA

Το Cavo Dante είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
ακίνητα στη Μύκονο και μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υψηλότερες προσδοκίες για τις διακοπές 
σας. Βρίσκεται σε ένα παρθένο και βραχώδες 
ακρωτήρι, κοντά στις παραλίες Ελιά, Αγράρι και 
Super Paradise. Η βίλλα προσφέρει εκπληκτική 
θέα προς τα νότια, όπου ο επισκέπτης μπορεί 
θαυμάσει τα νησιά Δονούσα, Νάξο, Πάρο, 
Αντίπαρο και Ίο. 

H μοναδική αυτή κατοικία μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και έντεκα άτομα, σε πέντε δίκλινες σουίτες 
με την μια να διαθέτει ένα επιπλέον κρεβάτι.  
Επίσης υπάρχουν έξι ευρύχωρα και πολυτελή 
λουτρά, δύο από τα οποία  διαθέτουν μοναδικές 
μπανιέρες Boffi.

Το επίκεντρο του ακινήτου είναι το Clubhouse 
που διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα, τζακούζι, 
γήπεδο μπάσκετ και γυμναστήριο. Οι εξωτερικοί 
χώροι εξαιρετικής αισθητικής περιλαμβάνουν 
έναν κυκλικό ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο 
σπίτι, μία εντυπωσιακή ροτόντα στην είσοδο, 
ένα απομονωμένο ελικοδρόμιο, μία ειδικά 
διαμορφωμένη εστία φωτιάς, δεύτερη είσοδο 
και δρόμο.

Located in the south part of the island, Cavo 
Dante Villa is one of Mykonos’ largest residential 
estates and can truly fulfil the highest of 
expectations. It straddles an unspoilt and rocky 
cape between the beaches of Elia and Agrari 
and Super Paradise. The estate affords endless 
views to the south, showcasing a panorama of 
islands: Donousa, Naxos, Paros, Antiparos and 
Ios. 

The Villa can accommodate up to 11 persons and 
comprises of five double bedroom suites that 
enjoy smart televisions with an entertainment 
system, wifi access, Nespresso machines, laptop 
safes, stationary supplies, in room refrigerators, 
full heating and air conditioning, heated towel 
rails, cool soap toiletries and elegant sunbeds 
where you can enjoy the complimentary suntan 
products you will find in your bathroom. It also 
provides six bathrooms – two with unique Boffi 
bath tubs.

Our property’s focal point is the Clubhouse 
featuring a heated pool, Jacuzzi, basketball 
court and in house gym. The aesthetically 
landscaped grounds include a sweeping 
driveway and dramatic entrance rotunda, a 
secluded heliport, a cozy firepit, secondary 
entrance and access road.
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Η Σαντορίνη βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο 
των Κυκλάδων μεταξύ της Ίου και της Ανάφης. 
Φημίζεται παγκοσμίως για την εκπληκτική 
καλντέρα, δημιούργημα της πολύ ισχυρής 
ηφαιστειακής έκρηξης κατά τη διάρκεια των 
Προϊστορικών χρόνων 3.000 χρόνια πριν. Οι 
απότομες πλαγιές, τα καλλιτεχνικά τοποθετημένα 
κτίσματα στην κόψη του βράχου σε συνδυασμό 
με τα χρώματα του ορίζοντα όταν δύει ο ήλιος 
επιβεβαιώνουν τη φήμη του ως ο ρομαντικότερος 
προορισμός ίσως του κόσμου.

Santorini is the southernmost island in the 
Cyclades and is located between Ios and 
Anafi. Renowned for its spectacular caldera, 
a creation of the extremely powerful volcanic 
eruption during the prehistoric era 3,000 years 
ago, this island has fascinated visitors and 
voyagers down the centuries. The steep cliffs, 
the carefully sited houses at the edge of the 
rocks and cliffs all combine with the hues of the 
horizon at sunset, affirming Santorini once again 
as the most romantic spot on earth.
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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. 

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.

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.



FINIKIA
RESIDENCE

Η Finikia Residence, είναι μια παραδοσιακή 
κατοικία χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής, κτι-
σμένη στην συνοικία της Φοινικιάς, το γειτονι-
κό χωριό της Οίας. Η κατοικία αποτελείται από 
το κυρίως σπίτι και ένα studio που συνδυάζουν 
την τοπική παράδοση της Σαντορίνης, με την 
χαρακτηριστική διακόσμηση και τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις που ορίζει ένας θελκτικός ταξι-
διωτικός προορισμός.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καταλύματος είναι 
η παλαιά του χρήση ως «κάναβα», οίκημα στο 
όποιο στεγάζονταν οικοτεχνίες παραγωγής 
κρασιού και άρτου.

Η βεράντα του σπιτιού προσφέρει εκπληκτική 
θέα σε επτά νησιά και συμπεριλαμβάνει ένα 
μεγάλο jacuzzi για τις απαραίτητες στιγμές 
χαλάρωσης, συνθέτοντας μια εξαιρετικά 
καλαίσθητη ατμόσφαιρα. Η φυσική ομορφιά 
και ο επιτυχημένος συνδυασμός των παλιών και 
των καινούριων στοιχείων, κάνουν την Finikia 
Residence, ένα μοναδικό προορισμό για την 
καλοκαιρινή σας απόδραση!

Finikia Residence is located in the district of 
Finikia, at short walking distance to Oia. The 
residence comprises of a main house & a 
studio, that combine Santorini’s tradition with 
exceptional design and contemporary amenities.

In the past, the property used to operate as a 
“canava”, an old wine-making cottage industry, 
which used to sell both wine and bread.

The property’s terrace offers stunning views 
of seven islands, while it includes a big jacuzzi, 
offering moments of relaxation, in an extremely 
tasteful atmosphere. Combined with the beauty 
of the scenery, the successful blend of the “old” 
and the “new” makes Finikia Residence a unique 
choice for your summer getaway.



PA R O S

Η Πάρος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά 
των Κυκλάδων. Αγαπημένος καλοκαιρινός 
προορισμός νέων, και όχι μόνο, Ελλήνων και 
ξένων, με την έντονη νυχτερινή ζωή και τη φιλόξενη 
της ατμόσφαιρα, μαγεύει τους επισκέπτες της. 
Υπάρχει πλουραλισμός δραστηριοτήτων που 
μπορεί κάποιος να βρει και να κάνει στο νησί της 
Πάρου. Από βόλτες και χαλάρωση στα γραφικά 
χωριά και στους αστραφτερούς κολπίσκους, 
μέχρι θαλάσσια σπορ και εκδρομές για πιο 
έντονες διακοπές.

Paros is one of the most popular Cycladic 
islands in the Aegean Sea. A favourite summer 
destination of young, and not only, Greeks 
and foreigners alike, the vibrant nightlife and 
welcoming ambience captivate visitors. There are 
plenty of great things to do in Paros, from casual 
strolls and unwinding on its glimmering bays to 
engaging in adrenaline-fueling watersports and 
excursions.
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ARIA PAROS
RESIDENCE
Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα στην Πάρο, σε 
ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά στον κόσμο, το 
Aria Paros Residence θα σας εκπλήξει με κάθε 
τρόπο! 

Αυτή η υπέροχη κατοικία που απέχει μόλις 
λίγα λεπτά από τη διάσημη και κοσμοπολίτικη 
Νάουσα, είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένη 
στο κυκλαδίτικο περιβάλλον χρησιμοποιώντας 
φυσικά υλικά όπως η πέτρα και το ξύλο 
διαθέτοντας επίσης ιδιωτικό αμπελώνα.

Με χωρητικότητα έως 18 άτομα, το Aria Paros 
Residence θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη και 
επιθυμία των πιο απαιτητικών επισκεπτών μας, 
προσφέροντας ιδιωτικότητα και άνεση σε  
όλους.

Οι κήποι που περιβάλλουν αυτή τη κυκλαδίτικη 
κατοικία, οι βεράντες, η πισίνα, οι κοινόχρηστοι 
χώροι, ο αμπελώνας και οι προσφερόμενες 
δραστηριότητες, θα δημιουργήσουν το τέλειο 
σκηνικό για μια μοναδική και χαλαρωτική 
απόδραση στην κοσμοπολίτικη Πάρο.

Το Aria Paros Residence είναι ιδανικό για να 
φιλοξενήσει μια ιδιωτική εκδήλωση, καθώς οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες των Aria Hotels θα 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας.

An architectural masterpiece in Paros, one of 
the most popular islands in the world, Aria 
Paros Residence will surprise you in any way!

This wonderful country house located just 
a couple of minutes away from the famous 
Naoussa, is perfectly adapted to the Cycladic 
environment using natural materials like stones 
and wood and also features a private vineyard.

With a capacity up to 18 people, Aria Paros 
Residence will satisfy every need & wish of our 
most demanding guests, offering privacy and 
comfort for all.

The extensive gardens that surround this 
Cycladic cottage, the numerous terraces, 
swimming pool, living & dining areas, as well 
as private parking among others, will create 
the perfect backdrop for a unique and relaxing 
holiday retreat in the lively Paros Island.

Aria Paros Residence is ideal to host a private 
social event, as Aria Hotels’ tailor-made services 
will meet your expectations.



S Y R O S

H Σύροs χαρακτηρίζεται από την αρχιτεκτονική και την 
πολιτισμική ποικιλία. Μια πλευρά νεοκλασική, μια κυκλαδική, 
μια πλευρά σύγχρονης πόλης και μια πλευρά αγροτική, μια 
πλευρά Ορθόδοξη και μια Καθολική, το νησί ξεδιπλώνεται 
από λόφο σε λόφο επιδεικνύοντας έναν τρόπο ζωής 
φτιαγμένο από πολλά κομμάτια. Λιθόστρωτοι δρόμοι και 
μονοπάτια για περπάτημα, επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά 
και μικρά κυκλαδίτικα σπίτια, χωριά και παραλίες, ταβέρνες 
και εστιατόρια, παλιά καφενεία και πολυσύχναστα beach 
bars, φεστιβάλ μουσικής και εκθέσεις ζωγραφικής, θα τα 
βρείτε όλα σε αυτό το αριστοκρατικό νησί.

Syros is known for its architectural and cultural diversity. 
One part neoclassical, one part Cycladic, one part 
busy town one part agricultural, one part Orthodox 
one part Catholic, the island sprawls from one hill to 
another exhibiting a way of life that fits many different 
ones. Cobbled stone alleys and pathways for hiking, 
large neoclassical mansions and small Cycladic houses, 
villages, and beaches, tavernas and restaurants, old-style 
cafes and fun beach bars, music festivals, and painting 
exhibitions, you can find it all in this island of beauty and 
splendor.
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VILLA SELENA

Με θέα στα γαλάζια νερά του Αιγαίου, ακριβώς 
πάνω από μια διαυγή παραλία και στην καρδιά 
της αριστοκρατικής συνοικίας Βαπόρια, το Villa 
Selena είναι το ιδανικό μικρό ξενοδοχείο από 
όπου θα ανακαλύψετε τις ομορφιές της Σύρου.

Πέντε διπλά δωμάτια και μία σουίτα, όλα με 
άμεση πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους 
του νεοκλασικού αρχοντικού, διασφαλίζουν μία 
άνετη και πολυτελή διαμονή. Παλιά έπιπλα, 
ξύλινα πατώματα, τοιχογραφίες και τυπώματα 
σε μετάξι σχεδιασμένα ειδικά για το Villa 
Selena, όλα φέρνουν την παλιά κομψότητα του 
νησιού καθώς και τις σύγχρονες ανέσεις, μέσα 
στο δωμάτιό σας.

Ανακαλύψτε και το rooftop με την μαγευτική θέα 
στη θάλασσα και στο νησάκι Φανάρι με τον πιο 
παλιό φάρο στο Αιγαίο καθώς και στα γειτονικά 
νησιά των Κυκλάδων. Από εκεί μπορείτε να 
χαζέψετε την πόλη, την εκκλησία της Ανάστασης 
και τους λόφους της Ερμούπολης.

Το κτήριο είναι από τα παλαιότερα της 
Ερμούπολης, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο 
μνημείο και έργο τέχνης του νεοκλασικισμού 
των αρχών του 19ου αιώνα της Σύρου. Βρίσκεται 
στην παλιά αριστοκρατική συνοικία Βαπόρια 
και δεσπόζει σχεδόν αιωρούμενο πάνω από την 
γαλάζια θάλασσα των Κυκλάδων. 

With views to the blue waters of the Aegean 
sea, hanging above a crystal clear beach and 
in the heart of the aristocratic area of Vaporia, 
Villa Selena is the perfect boutique hotel from 
which to discover the beauty of the island of 
Syros.

Five rooms and a suite, all with immediate 
access to the many common spaces of this 
neoclassical mansion, ensure a relaxed and 
luxurious stay. Revamped old furniture, crystal 
chandeliers, wooden floors, wall paintings, and 
silk screens designed especially for Villa Selena, 
all bring the island’s old finesse as well as our 
contemporary comforts, straight into your room.

The villa also includes an enclosed, shady, and 
flowery yard that is in the heart of daily life in the 
hotel. With its bohemian ambiance and inviting 
day bed, next to the kitchen, is an ideal spot to 
enjoy our delicious, homemade breakfast or lay 
around with a book in hand.

The building is one of the oldest in Hermoupolis, 
classified as a preservable monument and work 
of art of the early 19th Century neoclassicism of 
Syros. It is located in the old aristocratic district 
of Vaporia and feels almost suspended above 
the blue sea of the Cyclades. 



PAFSIL IPON SUITES

Φανταστείτε τον εαυτό σας να χαλαρώνει σε 
μια βεράντα που αιωρείται ανάμεσα στον 
καθαρό ουρανό των Κυκλάδων και του Αιγαίου 
Πελάγους, αγναντεύοντας με χαρά τη μαγευτική 
ανατολή του ηλίου. Ένας από τους λόγους που 
οι σουίτες ονομάζονται Pafsilipon. που σημαίνει 
το τέλος της θλίψης.

Στην πιο αριστοκρατική συνοικία Βαπόρια στην 
Ερμούπολη, την πρωτεύουσα της Σύρου, το 
Pafsilipon Suites καλωσορίζει τους επισκέπτες 
του σε έναν κόσμο εξαιρετικής γοητείας και 
απόλαυσης. Στο φυσικό χείλος μιας μαγευτικής 
τοποθεσίας, οι σουίτες αποδίδουν σεβασμό στο 
μινιμαλιστικό στυλ των Κυκλάδων και προωθούν 
την άνεση μαζί με μια εμπνευσμένη συγχώνευση 
ζεστών χρωμάτων. Τα ιδιωτικά αίθρια με 
καρέκλες για ηλιοθεραπεία και τραπέζι δείπνου 
δεν συμβιβάζονται με το στυλ και οδηγούν στη 
δική σας ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα.

Imagine yourself relaxing on a terrace hovering 
between the clear sky of Cyclades and the 
Aegean Sea, blissfully gazing at the mesmeric 
sunrise. One of the reasons why the suites are 
named Pafsilipon; meaning the end of sorrow. 

On the most prestigious district Vaporia 
in Hermoupolis, the capital town of Syros, 
Pafsilipon Suites welcome their guests in a world 
of exquisite charm and indulgence. Standing 
on the natural rim of an enchanting site, the 
Suites pay their respect to the minimalist style 
of Cyclades and promote comfort along with an 
inspiriting merge of heartwarming colors. The 
private patios with chairs for sunbathing and 
dinner table do not compromise on style and 
lead down to your own private sea access.
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S K I AT H O S

Με μαγευτικές παραλίες και φυσικές ομορφιές 
απέριττου κάλους, η Σκιάθος αποτελεί τον 
ιδανικό προορισμό διακοπών. Τα μπαρ και 
τα εστιατόρια προσκαλούν τους επισκέπτες 
να συμμετάσχουν στην έντονη νυχτερινή 
ατμόσφαιρα του νησιού. Αποδράστε στο 
μαγευτικό τοπίο της Σκιάθου και απολαύστε 
κάθε στιγμή του ταξιδιού σας.

From mesmerizing coasts to flourishing 
landscapes, Skiathos is a wondrous island 
bustling with visitors who seek the ideal holiday 
destination. Bars and restaurants embezzle 
the streets and invite guests to partake in its 
energetic nightlife ambience. Explore the island’s 
breathtaking scenery and immerse yourself in 
this magical destination.

G R E E C E

S P O R A D E S



THE WATER
Χτισμένο -κυριολεκτικά- επάνω στη θάλασσα, το The Water 
αποτελεί την ιδανική πρόταση απόδρασης στο όμορφο νησί 
των Σποράδων. Αποτελούμενο από 8 δωμάτια πλήρως ανακαι-
νισμένα με μίνιμαλ σχεδιασμό και αισθητική, σε συνδυασμό με την 
εξαιρετική τοποθεσία του στο Παλιό Λιμάνι του νησιού, υπόσχεται 
μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής. Αφεθείτε στον ήχο και την εικόνα 
του κύματος από το δωμάτιό σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία 
χαλάρωσης και ηρεμίας!

The Water is a charming waterfront property on Skiathos, part of 
Sporades island cluster in the northwest Aegean Sea, famous for 
its sandy beaches and pine trees. 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. This beautiful island escape promises an 
unforgettable experience in a unique location with the soothing  
sounds of the sea permeating each room.

THE TREE
Το The Tree είναι ένα ολοκαίνουριο κατάλυμα εξαιρετικής 
αισθητικής και αποτελείται από 5 ευρύχωρα διαμερίσματα, μόλις 
μερικά βήματα από το πρώτο μας ξενοδοχείο στην Σκιάθο, το The 
Water. Ξακουστή για τις παραλίες της, που είναι από τις καλύτερες 
στην Ελλάδα, η γραφική Σκιάθος είναι ιδανικός προορισμός 
διακοπών και η τοποθεσία του The Tree, στην άκρη του παλιού 
λιμανιού είναι μοναδική για τις μετακινήσεις σας και προσφέρει 
πολλές επιλογές διασκέδασης και εστιατορίων. Η μικρή απόσταση 
από τη θάλασσα, το νέο λιμάνι και τα αξιοθέατα της Σκιάθου, 
καθιστούν το The Tree έναν υπέροχο προορισμό για το καλοκαίρι. 

The Tree is a brand-new property comprising of 5 spacious 
apartments in total, just a few steps from our first property in 
Skiathos, The Water. Famous for its marvelous beaches, which 
are of the best in Greece, the picturesque island of Skiathos is 
an ideal holiday destination and the Tree, situated at the end 
of the old port, at the heart of the island, offers many choices 
for entertainment and dinner, making it a great choice both for 
families and groups of friends. Its proximity to the sea, to the new 
port and the rest of the unique attractions of Skiathos, make the 
Tree a wonderful option for your holidays at Skiathos Island. 



K E F A L O N I A

Με μαγευτικά τιρκουάζ νερά να πλαισιώνονται από παραλίες 
με λευκό βότσαλο ή χρυσή άμμο και καταπράσινα πευκοδάση, 
η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα ομορφότερα 
νησιά του Ιονίου στην Ελλάδα. Στις προηγούμενες δεκαετίες, το 
νησί εξαρτιόταν κυρίως από τη γεωργία, κτηνοτροφία και ναυτιλία 
αλλά μετά την ταινία του 2001, Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, 
βασισμένη στο βιβλίο του Louis de Bernieres και με πρωταγωνιστές 
την Penelope Cruz και τον Nicholas Cage, ο τουρισμός γίνεται 
όλο και πιο σημαντικός.  Ορεινά καταπράσινα χωριά, βυζαντινά 
μοναστήρια, μαγευτικά τοπία και εκπληκτικές παραλίες 
συμπληρώνουν την εικόνα αυτού του γοητευτικού νησιού.

With bewitching turquoise and cerulean blue waters lapping up 
against white pebble beaches, and pine-scented limestone mountains 
slashed by lush, green fertile valleys, Kefalonia is the largest, and 
one of the most beautiful, of Greece’s Ionian Islands. In the previous 
millennium, the island depended primarily on agriculture, but following 
the 2001 film Captain Corelli’s Mandolin, based on the book by 
Louis de Bernieres and starring Penelope Cruz and Nicholas Cage, 
tourism has become increasingly important. Mountainous villages 
surrounded by lush greenery, Byzantine monasteries, breathtaking 
landscape, and amazing beaches complete the picture of this 
charming island. 
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PETANI BAY HOTEL

Με εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα που κόβει 
την ανάσα και τα γαλαζοπράσινα νερά του 
Ιονίου, το Petani Bay Hotel διαθέτει μοναδικές 
σουίτες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στην 
Κεφαλονιά. Με την προνομιακή του τοποθεσία 
πάνω από τη θάλασσα στη δυτική πλευρά του 
νησιού, το ξενοδοχείο ενσαρκώνει την αυθεντική 
ουσία της ελληνικής φιλοξενίας και καλωσορίζει 
τους επισκέπτες σε ένα πανέμορφο θέρετρο 
μόνο για ενήλικες.

Ένα μέρος χαλάρωσης όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τη μοναδική θέα, εξυπηρέτηση και 
απαράμιλλη άνεση, με απόλυτη ιδιωτικότητα.

Σε αρμονία με το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, 
όλες οι σουίτες στο Petani Bay Hotel έχουν 
σχεδιαστεί για να εκπέμπουν την αίσθηση αυτού 
του υπέροχου νησιού με μοντέρνες πινελιές που 
απογειώνουν την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και 
την άνεση. Οι φωτεινοί και άνετοι χώροι αφήνουν 
το φυσικό φως του ήλιου μαζί με το θαλασσινό 
αεράκι να σας βυθίσουν στην απόλυτη εμπειρία 
φιλοξενίας. 

With breathtaking sunset views over the 
turquoise waters of the Ionian Sea, Petani 
Bay Hotel provides unique accommodations 
of the highest quality standards in Kefalonia. 
Boasting its privileged location over the sea 
on the western side of the island, the hotel 
encompasses the genuine essence of Greek 
hospitality and welcomes guests in an adults-
only resort made out of dreams.

A place where you are invited to relax and 
enjoy in an absolutely private and discrete 
environment with impeccable views, service, and 
cherished comfort.

In line with the superb natural surroundings, 
all the suites at Petani Bay Hotel have been 
designed to ooze that lovely island’s feel with 
modern twists that take unpretentious luxury 
and comfort to the next level. Bright and 
ample spaces let that precious natural sunlight 
along with the salty breeze immerse you in the 
ultimate hospitality experience. Sustainability is 
celebrated, while modern amenities ensure your 
stay is absolutely treasured.



SUI GENERIS VILLA

Sui Generis, μια λατινική φράση που σημαίνει 
μοναδική, ακριβώς όπως είναι η Sui Generis Villa 
στην Κεφαλονιά! Αυτή η ολοκαίνουργια βίλα 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς στο 
γραφικό χωριό Πεσσάδα με πανοραμική θέα 
στο Ιόνιο Πέλαγος.

Με χωρητικότητα έως 6 άτομα, η Sui Generis Villa 
θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη και επιθυμία των 
πιο απαιτητικών επισκεπτών μας, προσφέροντας 
ιδιωτικότητα και άνεση για όλους.

Οι μεσογειακοί κήποι που περιβάλλουν αυτήν 
την πολυτελή βίλα, οι μεγάλες βεράντες, οι 
πολυτελείς εγκαταστάσεις, και η μεγάλη πισίνα 
μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσουν το τέλειο 
σκηνικό για μια μοναδική και χαλαρωτική 
απόδραση στο πράσινο νησί της Κεφαλονιάς.

Η Sui Generis Villa είναι ιδανική για να 
φιλοξενήσει ιδιωτικές κοινωνικές εκδηλώσεις, 
καθώς οι εξατομικευμένες υπηρεσίες της Aria 
Hotels θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας.

Sui Generis is a Latin phrase meaning unique, 
one of a kind, exactly how Sui Generis Villa in 
Kefalonia is! This brand-new property is located 
in the south part of Kefalonia island in the 
picturesque Pessada village overlooking the 
Ionian Sea. 

With a capacity of up to 6 people, Sui Generis 
Villa will satisfy every need & wish of our most 
demanding guests, offering privacy and comfort 
for all. 

The Mediterranean gardens that surround 
this luxury villa, the large terraces, the infinity 
swimming pool with built-in sofa with fireplace, 
living & dining areas, as well as private parking 
among others, will create the perfect backdrop 
for a unique and relaxing holiday retreat in the 
beautiful Kefalonia Island. 

Sui Generis Villa is ideal to host a private social 
event, as Aria Hotels’ tailor-made services will 
meet your expectations.



360O RESIDENCES

Το 360o Residences βρίσκεται στο νησί της 
Κεφαλονιάς, στο χωριό Κομποθρεκάτα. Μόλις 
5 λεπτά μακριά από το Αργοστόλι και 10 
λεπτά από το αεροδρόμιο, οι πέντε αυτόνομες 
εξοχικές κατοικίες 40 έως 80 τ.μ. μπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα η κάθε μια. 
Οι κατοικίες είναι ιδανικές για οικογένειες ή 
παρέες φίλων που θέλουν να περάσουν τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές σε ένα από τα 
ομορφότερα νησιά του Ιονίου Πελάγους, την 
Κεφαλονιά.

Περιτριγυρισμένο από μεσογειακούς κήπους και 
στην κορυφή ενός λόφου, το 360o Residences 
έχει εκπληκτική πανοραμική θέα. Από τα 
μπαλκόνια ή τον κήπο, οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν την ανατολή και τη δύση του 
ηλίου, όπου ο ήλιος ρίχνει τη χρυσή του λάμψη 
στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Όσοι 
προτιμούν την ιδιωτικότητα και την άνεση που 
προσφέρει το 360o Residences, μπορούν να 
περάσουν το χρόνο τους στη μεγάλη πισίνα 
και να απολαύσουν τη θέα στη θάλασσα και 
το καλοκαιρινό αεράκι στον καταπράσινο κήπο.

The 360o Residences are located in Kefalonia, 
in the village Kompothrekata. Only 5 min away 
from Argostoli and 10 min from the airport, the 
five self-contained holiday residences of 40 to 
80 sq.m. can accommodate up to 4 guests 
per residence. The houses are ideal for families 
or groups of friends who want to spend their 
summer holidays in one of the most beautiful 
islands of the Ionian Sea, Kefalonia.  

Surrounded by Mediterranean gardens and 
located at a hilltop, 360o Residences have 
breathtaking panoramic views. From the 
balconies or the garden, the guests can watch 
the sunrise and the sunset where the sun casts 
its golden glow in the turquoise waters of the 
Ionian Sea. Those who prefer the privacy and 
the comfort that 360o Residences offering, can 
spend their time in the large swimming pool and 
enjoy the sea views and the summer breeze in 
the lush garden. 



VILLA COMI

Η Villa Comi, χωρητικότητας 10 ατόμων, θα 
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη και επιθυμία των πιο 
απαιτητικών επισκεπτών μας, προσφέροντας 
ιδιωτικότητα και άνεση. Συνδυάζει την 
επτανήσια αρχιτεκτονική με το ενετικό και 
τοσκανικό εσωτερικό και τα αυθεντικά έπιπλα. 

Οι καταπράσινοι μεσογειακοί κήποι, η μεγάλη 
βεράντα, η πισίνα, το τζάκι, οι χώροι καθιστικού 
και τραπεζαρίας και ο ιδιωτικός χώρος 
στάθμευσης, θα δημιουργήσουν το τέλειο 
σκηνικό για ένα μοναδικό και χαλαρωτικό 
καταφύγιο διακοπών στο νησί της Κεφαλονιάς.

Η Villa Comi χωρίζεται σε τρία επίπεδα και 
διαθέτει 5 υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο.
Το επίπεδο της πισίνας περιλαμβάνει 4 
υπνοδωμάτια. Πιο συγκεκριμένα ένα από αυτά 
είναι ένα υπνοδωμάτιο που περιλαμβάνει ιδιωτικό 
μπάνιο, ιδιωτική ρετρό πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα, καθιστικό και τζάκι. Το επίπεδο της 
πισίνας προσφέρει άμεση πρόσβαση στην πισίνα 
και μπάρμπεκιου. Το ισόγειο περιλαμβάνει μια 
ενιαία ευρύχωρη ρετρό κουζίνα με τραπεζαρία, 
καθιστικό και τζάκι. Το σαλόνι έχει ένα υπέροχο 
μπαλκόνι που προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο 
Ιόνιο Πέλαγος. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει 
ένα master υπνοδωμάτιο και σοφίτα με χώρο 
εργασίας.

Combining the Ionian Architectural design along 
with the Venetian and Tuscan interior design, 
authentic furniture and a capacity of up to 10 
people, Villa Comi will satisfy every need and 
wish of our most demanding guests, offering 
privacy and comfort for all.

The lush Mediterranean gardens, the large 
terrace, the swimming pool, fireplace, living 
and dining areas, as well as private parking 
among others, will create the perfect backdrop 
for a unique and relaxing holiday retreat in the 
beautiful Kefalonia Island.

Villa Comi split into three levels and features 
5 bedrooms with private bathrooms. The pool 
level includes 4 bedrooms. More specifically 
one of them is an open plan bedroom that 
includes a private bathroom, a private retro fully 
equipped kitchen, a sitting area and a fireplace. 
The pool level offers direct access to the pool 
and a barbeque. The ground level includes an 
open plan spacious retro kitchen with dining 
facilities, a sitting area and a fireplace. From 
the living room has a lovely balcony that offers 
unobstructed views of the Ionian Sea. The first 
level includes a master bedroom with a loft 
working area.



A E G I N A

Τόσο κοντά στην Αθήνα, μόλις 40 λεπτά από το λιμάνι 
του Πειραιά, η Αίγινα είναι αγαπημένο νησί των Αθηναίων 
αλλά και των επισκεπτών λόγω της πλούσιας ιστορίας, 
της παλαιάς γοητείας, των πανέμορφων κόλπων και 
των νόστιμων φιστικιών. Τα μακρά καλοκαίρια, οι ήπιοι 
χειμώνες και η εγγύτητα στην Αθήνα, την καθιστούν 
ένα δημοφιλή προορισμό για όλο το χρόνο. Θα βρείτε 
αρχαιότητες, παραδοσιακές ταβέρνες, ένα λιμάνι με 
ατμόσφαιρα του 19ου αιώνα, παραλίες, ερημικά βυζαντινά 
ξωκλήσια, καθώς και πευκόφυτους λόφους και σωρούς 
από φρεσκοψημένα φιστίκια.

So close to Athens that you can be there in 40 
minutes from the port of Piraeus, Aegina is a favorite 
island for Athenians and visitors alike because of its 
rich history, old-world charm, beautiful bays, and 
delicious pistachios. Aegina’s long summers, mild 
winters, and proximity to Athens make it a year-
long holiday destination. You’ll find antiquities and 
traditional tavernas, a port town with a 19th century 
atmosphere, beaches, deserted Byzantine chapels, 
as well as pine-clad hills and mounds of freshly 
roasted pistachios. 
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NIKOLAOU 
RESIDENCE

Ο ζωγράφος Νίκος Νικολάου εγκαταστάθηκε 
το 1964 στην Αίγινα με τη σύζυγό του Αγγέλα 
Νικολάου και το σπίτι τους έγινε τακτικός τόπος 
συνάντησης φιλότεχνων και διανοούμενων. 
Το 2019 ξεκίνησε η ανακαίνιση του σπιτιού και 
του περιβάλλοντος χώρου και δημιουργήθηκαν 
πέντε ξενώνες.

Η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε με σεβασμό 
στην ιστορία του ζωγράφου και της συζύγου του 
Αγγέλας, διατηρώντας το πάντα ζεστό κλίμα 
φιλοξενίας για το οποίο φημίζονταν.

Ο περιβάλλων χώρος συμβάλλει καταλυτικά 
στην αίσθηση ηρεμίας που εισπράττει ο 
επισκέπτης -ήδη από τα πρώτα βήματα.
Φιστικιές, συκιές, ελιές και δενδρολίβανα 
περιβάλλουν με αρώματα και χρώμα την κύρια 
κατοικία και τα επιμέρους κτίσματα. 

Οι ένοικοι των ξενώνων έχουν τη δυνατότητα 
να περιηγηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους και να απολαύσουν τη δύση του 
ηλίου στα πέτρινα πεζούλια, όπου συνήθιζε 
να συναντιέται κάθε απόγευμα η παρέα της 
Αίγινας, Νικολάου, Μόραλης, Καπράλος, 
Ελύτης, κ.ά. 

The painter Nikos Nikolaou and his wife 
Angela settled in Aegina in 1964, and their 
home became a regular haunt for art lovers 
and intellectuals. Renovation work began in 
2019, with the refurbishment of the house and 
grounds and the creation of five guesthouses.

The renovation was carried out with respect for 
the history of the painter and his wife, retaining 
the atmosphere of warm hospitality for which 
the house was famous.

The surrounding space is instrumental in the 
feeling of serenity that visitors get from the very 
first moment. Pistachio, fig and olive trees and 
rosemary bushes swathe in scents and colours 
the main residence and the outbuildings.

Guesthouse residents have access to all 
communal areas and can enjoy the sunset 
sitting on the stone benches where the Aegina 
‘gang’ used to meet every afternoon: Nikolaou, 
Moralis, Kapralos, Elytis, and others.



PAT M O S

Η Πάτμος αποτελεί ένα από τα μικρότερα κατοικημένα νησιά του 
Αιγαίου. Το νησί είναι ντυμένο στα λευκά και μπλε και αποτελείται 
από ελικοειδείς ακτές, υπέροχους κόλπους και κρυστάλλινα 
νερά. Η Χώρα - μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
όπως ανακηρύχθηκε από την UNESCO, είναι ένα αριστούργημα 
λαϊκής αρχιτεκτονικής με στοές, σοκάκια και ασβεστωμένα 
σπίτια. Παράλληλα, η Πάτμος είναι παγκοσμίως γνωστή ως «η 
Ιερουσαλήμ του Αιγαίου» καθώς αποτελεί θρησκευτικό κέντρο 
λόγω της Βυζαντινής Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και 
του Σπηλαίου της Αποκάλυψης. Σε όποιο σημείο της Πάτμου και αν 
βρεθεί κανείς, οι μνήμες και οι ρίζες του παρελθόντος είναι τόσο 
έντονες που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις μέχρι σήμερα.

Patmos is one of the smallest inhabited islands of the Aegean 
Archipelagos. Dressed in the authentic white and blue of the 
Aegean Sea, with sinuous shores, magnificent bays, and crystal-
clear waters. The main village of Chora, a World Heritage Site 
as declared by UNESCO, is a masterpiece of folklore architecture 
with arcades, alleys, and white-washed houses. At the same 
time, Patmos is worldwide famous for being “the Jerusalem of 
the Aegean Sea” as it is an important religious center due to the 
Byzantine Monastery of Saint John the Theologian and the Cave 
of the Apocalypse. In whichever spot of Patmos one stands, the 
memories and the roots of the past are so intense that they keep 
traditions alive to date. 
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ONAR PATMOS

Με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, το Onar 
Patmos αποτελείται από έξι ανεξάρτητες  
παραδοσιακές κατοικίες  χτισμένες σε οικόπεδο 
8.000 τετραγωνικών μέτρων. Στην καρδιά του 
συγκροτήματος υπάρχει μια μεγάλη πισίνα- 
τζακούζι που περιβάλλεται από έναν πλούσια 
διαμορφωμένο χώρο με pool bar και κιόσκια για 
στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας κάτω από τον 
καταγάλανο ουρανό της Πάτμου.

Αυτά τα έξι ονειρεμένα σπίτια πήραν το 
όνομά τους από τις Νύμφες της ελληνικής 
μυθολογίας, γνωστές ως θεές του νερού: Μέλια, 
Αμάλθεια, Βολίνα, Κασταλία, Νέδα, Αόρα.  
Περιτριγυρισμένα από καταπράσινους κήπους 
με δέντρα, λουλούδια, αρωματικά βότανα, 
φρούτα και λαχανικά, «τα σπίτια των Νυμφών» 
μπορούν να γίνουν ένα ξεχωριστό καταφύγιο 
για τους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν το 
αυθεντικό μεσογειακό καλοκαίρι.

Τέλος, μια μικρή κατάλευκη εκκλησία στην 
κορυφή του λόφου σε πλήρη αρμονία με το τοπίο 
ατενίζει τον ορίζοντα του Αιγαίου, προσθέτοντας 
μια νότα ηρεμίας και πνευματικότητας.

With amazing sea views, Onar Patmos consists 
of six independent traditional properties that 
are built within a plot of land of 8,000 square 
meters.  it is surrounded by a richly outdoor 
area with a pool bar and kiosks for moments 
of relaxation and tranquility under the blue sky 
of Patmos. 

These six dream houses are named after the 
Nymphs of Greek mythology, known as water 
goddesses: Melia, Amalthea, Volina, Kastalia, 
Neda, Aora. Surrounded by lush gardens 
of trees, flowers, aromatic herbs, fruit, and 
vegetables, “the houses of the Nymphs” can 
become a special retreat for guests who want 
to experience the authentic Mediterranean 
summer.

To complement it all, a small, white-washed 
church at the top of the hill in full harmony with 
the landscape is proudly gazing at the horizon 
of the Aegean Sea, adding a note of calmness 
and spirituality.



E P I R U S

Το Ζαγόρι είναι από τις πιο γραφικές και παραδοσιακές 
περιοχές στην Ελλάδα. Το όνομα Ζαγόρι έχει σλαβική 
προέλευση από τις λέξεις «ζα» (πίσω) και «Γκόρι» 
(βουνό). Έτσι, Ζαγόρι σημαίνει «η γη πίσω από το 
βουνό». Η περιοχή περιλαμβάνει 47 παραδοσιακά χωριά. 
Βαθιές κοιλάδες, φαράγγια, απότομες πλαγιές, ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες, τα δάση και τα λιβάδια εναλλάσσονται 
σε ένα τοπίο άγριας και παρθένας ομορφιάς, που οι 
άνθρωποι στο Ζαγόρι σέβονται και προστατεύουν. 
Σήμερα, ο Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου προστατεύει 
τις περιοχές αυτές από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Zagori is a mountain area in the heart of Epirus. The 
name Zagori has a Slavic origin from the words “za”, 
(behind) and “gori” (mountain). So, Zagori means “the 
land behind the mountain”. The region includes 47 
traditional villages. Deep valleys, gorges, steep mountain 
slopes, streams, rivers, alpine lakes, forests and alpine 
meadows alternate in a landscape of wild and unspoilt 
beauty which has been carefully protected by the 
people of Zagori. Today, the National Park of Vikos – 
Aoos maintains and preserves the natural beauty of the 
area.

G R E E C E
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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. 

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. 

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

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

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. 

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.

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.

Kipi Suites also features an open air courtyard 
and a comfortable Lounge Bar with fireplace.
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Η Πελοπόννησος είναι η πιο διάσημη περιοχή της ηπειρωτικής 
χώρας. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα, τα όμορφα 
θέρετρα και τα ενδιαφέροντα αξιοθέατα προσελκύουν 
πολλούς επισκέπτες όλο τον χρόνο. Ιστορικά, έχει υπάρξει 
βασικό πεδίο δράσης για την Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια. 
Στην Πελοπόννησο βρίσκονται επίσης μερικοί από τους πιο 
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί, συμπεριλαμβανομένων της Αρχαίας Ολυμπίας, της 
Επιδαύρου και των Μυκηνών. Η παρουσία των Aria Hotels στην 
Πελοπόννησο εκτείνεται στην Καλαμάτα, την Καρδαμύλη, την 
Μάνη και το Ναύπλιο.

Located on the southern side of the country, the 
Peloponnese is the most popular region of the Greek 
mainland. The close distance to Athens, the beautiful 
resorts, and the interesting sightseeing attract many 
visitors to Peloponnese all year round. Historically, it has 
been the main field of action for Greece since prehistoric 
times. It hosts the most important archaeological sites 
of Greece, including Olympia, Epidaurus, and Mycenae. 
Aria Hotels presence in Peloponnese is expanded in 
Kalamata, Kardamyli, Mani and Nafplio.

G R E E C E
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THE PATRICK 
& JOAN LEIGH 
FERMOR HOUSE
H οικία του συγγραφέα, λόγιου και παρασημο-
φορημένου ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
Sir Patrick Leigh Fermor βρίσκεται στην Καρδα-
μύλη  και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα ακί-
νητα της Ελλάδας. Ένας μεσογειακός κήπος γε-
μάτος κυπαρίσσια, ελιές, σκίνους, πικροδάφνες 
και αγριολούλουδα, περιβάλλει τα τρία πετρό-
κτιστα κτίσματα: την Κυρίως Οικία (Main House) 
με τρία υπνοδωμάτια, τον χώρο εργασίας του 
συγγραφέα (Traditional House) καθώς επίσης 
και έναν ξενώνα (Guest House). Το Οίκημα που 
ανακαινίστηκε από το Μουσείο Μπενάκη, μπο-
ρεί να ενοικιαστεί για έως δέκα άτομα. Όλοι οι 
επισκέπτες έχουν πρόσβαση στην κοινόχρηστη 
πισίνα, στην ιδιωτική παραλία και στον χώρο 
στάθμευσης.

Oι εργασίες της επισκευής στα κτίσματα και η 
σχολαστική διαμόρφωση ολοκληρώθηκαν ώστε 
να διατηρηθεί σωστά η αρχική του μορφή. Τα 
Aria Hotels, στο πλαίσιο της συνεργασίας με 
το Μουσείο Μπενάκη, έχουν αναλάβει τη δια-
χείριση της οικίας για τρεις μήνες τον χρόνο, 
με σεβασμό σε αυτή τη μοναδική κληρονομιά, 
προσφέροντας στους επισκέπτες τον απόλυτο 
προορισμό αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας 
μέσα σε ένα περιβάλλον απέραντης γοητείας 
και ιδιαίτερου χαρακτήρα.

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. 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. 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. The property also 
features a sharing pool, private beach and 
parking area, that all guests have access to.

The restoration works at the building and the 
landscape surroundings, have been completed 
so that the original character of the property 
is meticulously preserved. Aria Hotels, in 
collaboration with the Benaki Museum, have 
undertaken 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.



ARIÁ ESTATE
SUITES & SPA
Το ξενοδοχείο Ariá Estate Suites and Spa, 
χτισμένο στην Αριά της Μάνης, στο νοτιότερο 
άκρο της Πελοποννήσου, αποτελεί ένα 
μικρό σύμπαν γαλήνης και κομψότητας, 
προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία φιλοξενίας 
που μένει αξέχαστη. Είναι ένα κομψό δείγμα 
αρχιτεκτονικής τελειότητας που επιδεικνύει ένα 
βιώσιμο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τοπικά 
υλικά και τεχνικές χτισίματος, συνδυασμένο 
με πολυτελή χαρακτηριστικά τελευταίας 
τεχνολογίας.

Οι αριστοτεχνικά σχεδιασμένες σουίτες, οι 
λουσμένοι από φυσικό φως άνετοι εσωτερικοί 
χώροι, το μαγευτικό τοπίο, η εντυπωσιακή και 
ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα με το 
μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και η δημιουργική 
γαστρονομία, είναι ιδανικά για επισκέπτες 
που εκτιμούν την ιδιωτικότητα της αυθεντικής 
πολυτέλειας.

Οι 16 πολυτελείς σουίτες με θέα τη θάλασσα, 
είναι χτισμένες αμφιθεατρικά σε τρεις 
ξεχωριστούς, σχηματισμούς, προσφέροντας το 
προνόμιο όχι μόνο ανεμπόδιστης πανοραμικής 
θέας προς τη θάλασσα, αλλά και προς το 
ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, χαρακτηριστικό της 
περιοχής. Υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα 
της Μάνης, σχεδιάσαμε μία αυθεντική εμπειρία 
ζωής για τους καλεσμένους μας. 

Wisely located in a place where history meets 
nature, Aria Estate Suites and Spa, in Ariá, Mani, 
at the southernmost tip of mainland Europe, 
offers an elevating hospitality experience in an 
unparalleled universe of serenity and elegance. 
Τhis hospitality gem of Mani, is a mindful fusion 
of architectural ingenuity, using local materials 
and building techniques, combined with high-
end, luxurious signature features for an elegant, 
sustainable character.

Τhe skillfully designed suites, the comfortable 
light filled indoor spaces, the mesmerizing 
landscape, the breathtaking sea views and 
glorious sunsets, the creative gastronomy and 
the luxurious Zen spa, are ideal for guests that 
cherish the privacy of authentic high living.

The 16 luxurious sea view suites, are built 
amphitheatrically in three unique property 
alignments, offering the privilege of undisturbed, 
birds-eye sea and romantic sunset views, as 
well as the protection of privacy. Each one 
of the Suites is a unique creative project with 
tailor-made design elements and personalized 
details, combined with high-end, contemporary 
luxurious features. Underlining the singularity of 
Mani, we shaped an authentic living experience 
for our guests.



VILLA NUPADI

Η Βίλα Nupadi, είναι χτισμένη στην πλαγιά του 
λόφου δίπλα από το φαράγγι της Νούπαντης 
σε υψόμετρο 120 μ. και μόλις 4 χλμ. από τη 
γραφική Καρδαμύλη της Δυτικής Μάνης. Το 
όνομα «Νούπαντη» εμπνευσμένο από το 
λεξιλόγιο των ντόπιων σημαίνει συναπαντήματα, 
ή αλλιώς συναντήσεις και εκφράζει  απόλυτα τη 
φιλοσοφία  του  καταλύματος που υπόσχεται  να 
προσφέρει μοναδικές στιγμές και συναισθήματα 
στους επισκέπτες του. Την απαράμιλλη, 
πανοραμική θέα της Mεσσηνιακής θάλασσας 
σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον της 
πλαγιάς γεμάτη από θαμνώδη βλάστηση, παλιά 
ελαιοχώραφα και προστατευτικές ξερολιθιές, 
συμπληρώνει η επιβλητική παρουσία του 
Ταϋγέτου που διακρίνεται στο πίσω μέρος.

Η Βίλα Nupadi μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 
άτομα και αποτελείται από 3 κτίσματα που δι-
ατηρούν την τοπική αρχιτεκτονική χτισίματος με 
πέτρα, ενώ έκπληξη αποτελούν ο εσωτερικός 
λιτός σχεδιασμός με στοιχεία high tech και η 
μίνιμαλ διακόσμηση. Τα κτίσματα μπορούν να 
λειτουργήσουν ενιαία ή και αυτόνομα προσφέ-
ροντας πλήρη ανεξαρτησία και ιδιωτικότητα 
στους επισκέπτες. 

Villa Nupadi, is built on the hillside next to the 
gorge of Nupadi at an altitude of 120m. from 
sea level and at only 4km from the picturesque 
village of Kardamyli, in Western Mani. The 
name “Nupadi” inspired by the local dialect 
means “meetings” which perfectly expresses 
the philosophy of the villa that promises to 
offer unique moments and evoke unforgettable 
emotions to its guests. The breathtaking, 
panoramic view of the Messinian sea combined 
with the natural environment of the land full 
of bushy vegetation, old olive groves and 
protective dry stones, is completed by the 
imposing presence of Taygetos mountain in the 
background.

Villa Nupadi can accommodate up to 8 people 
and consists of 3 buildings designed according 
to the local architecture of stone building, while 
the minimalistic interior design with high tech 
elements are a pleasant surprise. The buildings 
can be used as a single residence or separately 
to suit individual needs and offer complete 
independence and privacy to the guests.



LIODENTRA
Ο ξενώνας Λιόδεντρα είναι ένα παραθαλάσσιο 
κατάλυμα και αποτελείται από δύο διώροφες 
και μία ισόγεια κατοικία, αρμονικά ενταγμένες 
στο φυσικό περιβάλλον του ελαιώνα της 
Καρδαμύλης, με ιδανικό προσανατολισμό, 
προσφέροντας εικόνες από το μεσσηνιακό 
τοπίο και άμεση πρόσβαση στην καταγάλανη 
θάλασσα της Μεσογείου.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διατήρηση 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του τόπου 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ξενώνα. 
Πέτρα, ξύλο και μέταλλο χρησιμοποιήθηκαν 
με παραδοσιακές τεχνοτροπίες από ντόπιους 
μάστορες, δημιουργώντας ένα κατάλυμα 
αυθεντικού χαρακτήρα.
Ο ξύλινος σκελετός των κεραμοσκεπών 
με τα βυζαντινά κεραμίδια και η μανιάτικη 
πέτρα τοποθετήθηκαν με την αρμονία που 
χαρακτηρίζει έναν παραδοσιακό πετρόκτιστο 
ξενώνα. Τα φυσικά υλικά, τα χρώματα και 
οι χαρακτηριστικές ευωδιές του τόπου, σε 
παραπέμπουν σε άλλες εποχές που τονίζουν 
την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
Οι κατοικίες είναι επιπλωμένες με αντίκες 
που έχουν συλλεχθεί από όλο τον κόσμο. Το  
αυθεντικό  σεντούκι του 19ου αιώνα, η  βιβλιοθήκη 
από της Άλπεις, το λαβομάνο και απλίκες από 
την Αγγλία, μαζί με τα περσικά χαλιά και τις 
γαλλικές γκραβούρες, όλα συντελούν στη 
διακόσμηση και τη δημιουργία της μοναδικής 
ατμόσφαιρας του ξενώνα Λιόδεντρα.

“Liodentra”, in Greek folklore literature, derives 
from the word Elaiodentra which means Olive 
Trees. The traditional guest house “Liodentra” 
is a seaside complex, located in the picturesque 
Mani Peninsula. Situated in an ideal location, 
the guesthouse affords magnificent landscape 
surroundings and direct access to the deep blue 
Mediterranean sea.
Respect for the environment and preserving the 
traditional architecture of the place are the main 
characteristics of the traditional guesthouse 
“Liodentra”. Stone, wood and metal were used 
in traditional techniques by local craftsmen, 
resulting in an inspiring composition of authentic 
accommodation and  local design.
The wooden skeleton of the roof constructed 
with old Byzantine tiles, the local Mani stone, 
carved from large blocks, everything was 
carefully chosen to create this magnificent 
traditional stone-built guesthouse. The natural 
materials, colors and characteristic fragrances 
of the place, refer to past times that reminisce 
authentic Greek hospitality.
The 2 two-storey houses are furnished with 
antiquities that have been selectively collected 
over the years from all over the world. The 
authentic 19th century treasure chest, the 
German bookcase from the Alps, the English 
vintage wash stand, along with the Persian 
carpets and French engravings, all contribute 
to the interior design of exquisite aesthetics 
and unique atmosphere of Liodentra traditional  
guesthouse.



PETREAS TOWER

Ο Πύργος του Πετρέα αποτελεί έναν μοναδικό 
συνδυασμό ιστορικής κληρονομιάς και 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και βρίσκεται 
στην παλιά πόλη της Καρδαμύλης στην 
Μεσσηνιακή Μανή. Μέσα στην αγριάδα και την 
μοναξιά του τοπίου της Μάνης, ο Πύργος του 
Πετρέα μοιάζει σαν να ανήκει ολοκληρωτικά σε 
αυτό το τοπίο όσο και οι βράχοι και οι πτυχώσεις 
των βουνών ολόγυρα.

Tο λιτό και αυστηρό του ύφος, κατασκευασμένο 
εξ’ ολοκλήρου από το άφθονο υλικό του τόπου, 
την πέτρα, είναι σε απόλυτη αρμονία με το 
τοπίο της Μάνης. Στον Πύργο έχουν διατηρηθεί 
ακόμα και οι παραδοσιακές πολεμίστρες, που 
είχαν ως σκοπό την αντιμετώπιση των εκάστοτε 
εισβολέων.

Εξωτερικά περιβάλλεται από μια πέτρινη αυλή 
με θέα ελαιόδεντρα, ενώ εσωτερικά αποτελείται 
από τρεις ορόφους: το ανώι, το κατώι και τον 
υπόγειο χώρο. Πλήρως αναπαλαιωμένο αλλά 
διατηρώντας την παραδοσιακή του αισθητική, 
ο Πύργος προσφέρει στους πελάτες του, τη 
μοναδική εμπειρία της αυθεντικής μανιάτικης 
φιλοξενίας. Οι τρεις ευρύχωρες κρεβατοκάμαρες 
του σπιτιού μπορούν να φιλοξενήσουν έως 
και έξι άτομα ενώ το σαλόνι, η κουζίνα και το 
γραφείο του σπιτιού, προσφέρουν μια αίσθηση 
ζεστασιάς και άνεσης.

Same as all towers in Mani, Petreas Tower 
combines the unique historical heritage with the 
traditional architecture and is located in Old 
Kardamyli in Messinian Mani. Within the wildness 
and solitude of the landscape, Petreas Tower 
looks like it belongs there entirely as much as 
the rocks and the folds of the mountains all 
around.

With its minimalistic and austere style, made 
completely of the abundant material of the 
place, the stone, it is in perfect harmony with the 
landscape of Mani. In the tower, the traditional 
crossbows or loopholes in its elevated parts 
which were intended to confront the intruders, 
have been preserved even today.

Externally it is surrounded by a stone courtyard 
overlooking the olive trees of the area while 
internally it has three floors, the upper, the 
lower and the basement. Completely renovated 
but maintaining its traditional aesthetic, Petreas 
Tower offers its customers the unique experience 
of the authentic messinian hospitality. The 
three spacious bedrooms of the house can 
accommodate up to six people while at the 
same time the living room, the kitchen, and 
the home office, offer a feeling of warmth and 
comfort.



VILLA PUEBLO

Στην ακτή της Πελοποννήσου, ανάμεσα στο 
Πόρτο Χέλι και το Ναύπλιο, η Villa Pueblo 
είναι ένα υπέροχο παραθαλάσσιο αρχοντικό 
επτά υπνοδωματίων. Μια εξοχική κατοικία, 
εκλεπτυσμένη και χαλαρή ταυτόχρονα που 
βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα βήματα από το νερό.

Περιτριγυρισμένο από έναν καταπράσινο κήπο, 
το κατάλυμα περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις για 
το καλοκαίρι, όπως κιόσκια, σκιερά σαλόνια, 
τραπεζαρίες και μια εντυπωσιακή πισίνα 
που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος της 
πρόσοψης του σπιτιού. Η ρουστίκ ατμόσφαιρα 
του κτήματος ενισχύεται από κεραμοσκεπές, 
παραδοσιακούς εξωτερικούς χώρους από 
ξερολιθιά και πλακόστρωτα δάπεδα.

Το εσωτερικό του σπιτιού είναι διακοσμημένο 
με κλασικά έπιπλα δημιουργικά αναμεμειγμένα 
με κομμάτια από διαφορετικά στυλ και 
περιόδους. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι 
κομψό, εκλεπτυσμένο και ζωντανό. Το σαλόνι 
είναι εξοπλισμένο με γυάλινες πόρτες για 
ανεμπόδιστη θέα στον κήπο. Τα υπνοδωμάτια 
είναι διακοσμημένα με ρουστίκ, κομψά 
έπιπλα, ταπετσαρίες και με μεγάλες γυάλινες 
πόρτες που προσκαλούν το φυσικό φως και 
τον αναζωογονητικό αλμυρό αέρα. Το κτήμα 
περιλαμβάνει μια κύρια κατοικία και τρεις 
ανεξάρτητες σουίτες.

Situated at the Peloponnesean coast between 
Porto Heli and Nafplio, this villa is a magnificent 
beachfront mansion that carries its splendor 
with disarming simplicity. A summer house that’s 
sophisticated and laid back at the same time, 
this 7 bedroom residence is literally a few steps 
away from the water.

Surrounded by a verdant garden, the property 
includes all the essentials for summer living 
including gazebos, shaded lounges, dining 
spaces and a striking swimming pool that 
runs for almost the entire length of the house’s 
façade. The estate’s rustic vibe is enhanced by 
tiled roofs, traditional drystone exteriors and 
stone-paved floors that also serve as a natural 
transition to the interior.

Inside the house, the décor is eclectic, with 
classic furniture creatively mixed with pieces 
from different styles and periods. The overall 
effect is elegant, sophisticated and lived in, 
inviting guests to kick off their shoes and spend 
lazy evenings with family and friends. The main 
living area is fitted with wall-to-wall glass doors 
that open the room to the dreamy rural scenery. 
The bedrooms, decorated with rustic-chic 
furnishings and upholstery, are fitted with large 
glass doors that invite the natural light and the 
invigorating salty air in. The estate includes a 
main house and three independent suites.



CAPE KITRIES

Το Cape Kitries βρίσκεται στις Κιτριές, σε 
απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα 
της Μεσσηνίας, Καλαμάτα. Οι Κιτριές είναι ένα 
γραφικό ψαροχώρι με παραδοσιακά ταβερνάκια, 
που απολαμβάνεις φρέσκο ψάρι κυριολεκτικά 
επάνω στο κύμα.

Το συγκρότημα περιβάλλεται από ολάνθιστους 
κήπους και εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Διαθέτει 
τρία πολυτελή και άνετα διαμερίσματα με 
εξαιρετική θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο τα οποία 
απολαμβάνουν τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα 
της περιοχής. 

Τα διαμερίσματα είναι ανεξάρτητα και πλήρως 
εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Οι 
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την πισίνα 
και το sunset deck, αλλά και τη μοναδική και 
«κρυφή» παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, η 
οποία βρίσκεται μπροστά από το κατάλυμα.

Το Cape Kitries είναι ιδανικό για πολυήμερες 
διακοπές αλλά και για σύντομες αποδράσεις, 
καθώς η διαδρομή από την Αθήνα με αυτοκίνητο 
διαρκεί λιγότερο από 2,5 ώρες, ενώ η απόσταση 
από το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι 
μόλις 25 λεπτά.

Cape Kitries are located in the village of Kitries, 
near the capital of Messinia, Kalamata. Kitries 
is a picturesque fishing village with traditional 
taverns serving fresh fish literally on the beach. 

The complex extends on three levels and is 
surrounded by flower gardens. It has three 
luxurious and comfortable apartments with 
excellent view in the Messinian Gulf from which 
guests can enjoy the most beautiful sunsets in 
the area. 

The apartments are independent and fully 
equipped with all modern comforts. Guests enjoy 
the pool and the sunset deck and have at their 
disposal a unique “hidden” beach for enjoyable 
swimming in the turquoise waters of the sea. This 
secluded beach, with exclusive access, is located 
near the property.

Cape Kitries is ideal for long holidays but also for 
short getaways, as the journey from Athens by 
car takes less than 2,5 hours, while the distance 
from the international airport of Kalamata is only 
25 minutes.



ELAIA GROVE VILLAS
Slow Living

Στην άκρη της πολυσύχναστης πόλης της 
Καλαμάτας, 300 μέτρα από την παραλία, οι 
ολοκαίνουργιες Elaia Grove Villas βρίσκονται 
στη μέση ενός ελαιώνα, περιτριγυρισμένες από 
καταπράσινους μεσογειακούς κήπους.  
Η κοντινή απόστασή τους από το κέντρο της 
Καλαμάτας είτε με αυτοκίνητο, με τα πόδια ή με 
ποδήλατο, τις καθιστά ιδανικές για ταξιδιώτες 
που επιθυμούν να χαλαρώσουν αλλά να 
μην είναι μακριά από τις πολυτέλειες μιας 
σύγχρονης πόλης.
Οι δύο βίλες έχουν σχεδιαστεί μοναδικά, 
δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον 
απόλυτης πολυτέλειας και άνεσης, φιλοξενώντας 
η καθεμία, έως τέσσερα άτομα. Στο κύριο 
μέρος του καταλύματος κυριαρχούν οι 
ευρύχωροι χώροι καθιστικού και τραπεζαρίας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως εξοπλισμένης 
κουζίνας. Κάθε βίλα διαθέτει δύο υπνοδωμάτια 
& δύο μπάνια, με την κύρια κρεβατοκάμαρα να 
προσφέρει ιδιωτικό μπάνιο. 
Για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, αυτές οι 
εξαιρετικές βίλες διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και 
πλήρως επιπλωμένες βεράντες.   
Οι βίλες Elaia Grove προσφέρουν απόλυτη 
ιδιωτικότητα στους επισκέπτες αλλά και επίσης 
τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μία παρέα 
οκτώ ατόμων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 
το συγκρότημα.

At the edge of the bustling city of Kalamata, 
300m from the beach, the brand-new Elaia 
Grove Villas are situated in the middle of an 
olive grove, surrounded by lush Mediterranean 
gardens embracing the slow living philosophy. 
 
The proximity to the lively Kalamata center either 
by car, pedestrian road, or cycle path makes 
them ideal for travelers that wish to relax yet not 
be far away from the luxuries of a modern city.

The two villas have been uniquely designed, 
creating a contemporary environment of utmost 
luxury and comfort, accommodating each one, 
a group of four people. The main part of the 
property is dominated by spacious living & 
dining facilities, including a fully equipped 
kitchen.  Every villa has two bedrooms & two 
bathrooms, with the master bedroom offering 
an ensuite bathroom. 

For absolute relaxation moments, these 
outstanding villas feature a private pool and 
fully furnished deck terraces.   

Elaia Grove Villas offer utter privacy to the guests 
and also the option to accommodate a group of 
8 people, using the property exclusively.



OLD SPORT 
MANSION

Το Old Sport Mansion βρίσκεται στη Μικρή 
Μαντίνεια, στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το Αρχοντικό 
περιβάλλεται από έναν μεγάλο ανθισμένο κήπο 
όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το 
μπάρμπεκιου σε μία από τις δύο βεράντες, να 
παρακολουθήσουν ταινίες ή μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα στον υπαίθριο κινηματογράφο, να 
διαβάσουν βιβλία στα παγκάκια του κήπου και 
να απολαύσουν τη θέα της θάλασσας και την 
καλοκαιρινή αύρα. Το Old Sport Mansion θα 
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη και επιθυμία των πιο 
απαιτητικών επισκεπτών μας, προσφέροντας 
ιδιωτικότητα και άνεση για όλους. Το ακίνητο 
είναι περιφραγμένο και περιλαμβάνει ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης.

Το Old Sport Mansion μπορεί να φιλοξενήσει 
μέχρι 7 άτομα, προσφέροντας ιδιωτικότητα και 
θέα στη θάλασσα του Μεσσηνιακού κόλπου. Το 
Αρχοντικό αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, 
που βρίσκονται στον 1ο όροφο με πρόσβαση 
σε ένα μεγάλο μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. 
Το ισόγειο περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι με τραπεζαρία και 
πρόσβαση στη βεράντα και τον κήπο. Στο 
υπόγειο, οι επισκέπτες θα βρουν το playroom 
με table tennis, home cinema και kids play area.

Old Sport Mansion is located in Mikri Mantineia, 
in Messinian Bay and is surrounded by a lush 
Mediterranean garden where guests can have 
a barbeque on one of the two verandas, 
watch movies or big sports events in the 
outdoor cinema, read books on the benches 
in the garden, and enjoy the sea view and the 
summer breeze of the trees.  Old Sport Mansion 
will satisfy every need and wish of our most 
demanding guests, offering privacy and comfort 
for all. The property is fenced and includes a 
driveway and private parking.

Old Sport Mansion may accommodate up to 
7 people, offering privacy and sea views of 
Messinian Bay. It consists of three bedrooms, 
which are located on the 1st floor with access 
to a large balcony with a sea view. The ground 
floor includes a fully equipped kitchen, a 
bathroom, a living room with a dining area, and 
access to the veranda and the garden. In the 
basement, the guests will find the playroom with 
table tennis, a home cinema and kids’ play area. 



SALVIA
Το Salvia, που στα Λατινικά σημαίνει φασκόμηλο, είναι ένα παραθαλάσσιο συγκρότημα στη γραφική χερσόνησο της Μάνης. Το 
παραδοσιακό αυτό κατάλυμα, προσφέρει εκπληκτική θέα, λόγω της ειδυλλιακής του τοποθεσίας και της άμεσης πρόσβασης του στην 
πανέμορφη παραλία Ριτσά, καθιστώντας το, την τέλεια καλοκαιρινή απόδραση! Τα εξοχικά αυτά σπίτια συνδυάζουν την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες ανέσεις. Οι σπάνιες αντίκες και τα έπιπλα εποχής δημιουργούν μια αναμφισβήτητα μοναδική ατμόσφαιρα, 
συμβάλλοντας σε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών.

Salvia, Latin for sage, is a seaside complex, situated in the picturesque Mani Peninsula. This traditional guesthouse offers stunning views, 
due to its idyllic location and its direct access to the beautiful Ritsa beach, making it the perfect holiday escape! These vacation homes 
combine traditional architecture with all modern comforts and amenities. Rare collectibles and vintage furniture create an undoubtedly 
unique atmosphere, contributing to an unforgettable holiday experience.

Κατά την εποχή του Ομήρου, Πολίσματα ονόμαζαν τα μικρά βασίλεια. Τέσσερα από αυτά ήταν η Ζαρνάτα, το Λεύκτρο, η Ωριά και η 
Πασσαβά από όπου και πήραν τα ονόματα τους οι πέτρινες μεζονέτες του συγκροτήματος. Οι ευρύχωρες αυτές κατοικίες, προσφέρουν 
απομόνωση και ησυχία σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα στη θάλασσα της Καρδαμύλης, το βουνό, τον πλούσιο ελαιώνα και τα υπέροχα 
ηλιοβασιλέματα. Σε ένα τοπίο άκρως μαγευτικό, θα περάσετε ξεκούραστες και ήσυχες διακοπές κατά τη διαμονή σας στην Καρδαμύλη. 
Όλες οι κατοικίες διαθέτουν ιδιωτικό τζακούζι και μπορούν να φιλοξενήσουν έως 5 άτομα.

In the times of Homer, Polismata was the name for the small kingdoms. Four of them were Zarnata, Lefktro, Oria and Passava after which 
the stone maisonettes-villas of the complex were named. These beautiful, spacious apartments, offer privacy and isolation, along with 
magnificent sea views, the mountain, the olive groves and the breathtaking sunsets. You will spend a relaxing and quiet vacation during 
your stay in Kardamyli. Each maisonette can accommodate up to five people. 

POLISMATA - PRIVATE RESIDENCES



DIAPORI SUITES HOTEL
Το Diapori Suites Hotel είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων 
και βρίσκεται λίγο έξω από την Καρδαμύλη. Φωλιασμένο μέσα σε 
ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον και θέα προς το απέραντο 
γαλάζιο της θάλασσας και τα ανεπανάληπτα ηλιοβασιλέματα, 
το ξενοδοχείο αποπνέει θαλπωρή και μια απίστευτη αίσθηση 
ηρεμίας και χαλάρωσης! Τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν 
minimal διακόσμηση, ζεστούς και φιλόξενους χώρους σε γήινες 
αποχρώσεις, αντανακλούν την αισθητική και την ατμόσφαιρα του 
ξενοδοχείου και αποπνέουν διακριτική πολυτέλεια.  

Diapori Suites Hotel is a 4-star luxury hotel located just outside 
the village of Kardamyli, on the eastern shore of the Messinian 
Gulf, in the Mani peninsula of the Peloponnese. Nestled in a 
spectacular natural setting, overlooking the vast expanse of 
the azure sea, with views of stunning sunsets, the hotel inspires 
an incredible sense of tranquility and relaxation! The rooms 
and suites boast minimal design, warm and cozy interiors with 
calming natural hues and manage to offer the intimacy of a 
discreetly luxurious home.

Το Katergo Villas, είναι ένα παραθαλάσσιο συγκρότημα που 
αποτελείται από 3 ανεξάρτητα πέτρινα σπίτια και βρίσκεται μόλις 
800 μέτρα από τη διάσημη παραλία της Στούπας (Καλογριά). Αυτά 
τα 3 κομψά σπίτια, είναι εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
και πολυτελείς εγκαταστάσεις, δημιουργώντας τις κατάλληλες 
συνθήκες για μικρές παρέες φίλων και οικογενειών. Κάθε σπίτι έχει τη 
δική του ιδιωτική πισίνα και βεράντα με κήπο, για να απολαύσετε το 
απογευματινό ποτό ή το δείπνο σας με τους φίλους σας. Παρέχουν 
όλα όσα χρειάζεστε για μια χαλαρωτική διαμονή διακοπών!

Katergo Villas,  is a seaside complex consisting of 3 independent 
stone houses, each with its own pool, located just 800 meters from 
the famous beach of Stoupa (Kalogria). These 3 comfortable and 
elegant houses, are equipped with all modern comforts and luxury 
facilities, creating the right conditions for small groups of friends 
and families. Each house has its own private pool and terrace with 
garden, to enjoy your afternoon drink or dinner with your friends. 
They provide everything you need for a relaxing and enjoyable 
holiday stay! 

KATERGO VILLAS
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Η Αθήνα είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, 
με την καταγεγραμμένη ιστορία της να φθάνει έως το 
3.200 π.Χ. Παράλληλα, αποτελεί ιστορική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, καθώς από τη νεολιθική εποχή έως σήμερα 
δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται. Στο πέρασμα των χρόνων, 
η Αθήνα γνώρισε ποικίλους κατακτητές που άφησαν τα 
ίχνη τους, ενώ το 1834 ανακηρύχτηκε πρωτεύουσα του 
νεότερου ελληνικού κράτους, με αφετηρία τον απόηχο 
του κλασικού παρελθόντος της. Σήμερα, η επίσκεψη στην 
Αθήνα προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, ενώ 
καλύπτει όλες τις αναζητήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Athens, the capital of Greece since 1834, is one of the 
country’s larger urban developments with a history going 
back to the Neolithic age. During the 5th century BC, 
also known as the ’The Golden Age of Pericles’, the city’s 
status and public values acquired global significance as 
democracy was officially born and adopted throughout 
the following years by governments around the world. 
Besides the instantly recognizable Parthenon, there are 
many Roman, Byzantine and Ottoman sites monuments 
to be found dating from the conquests and reigns of 
numerous emperors during the city’s long history.

G R E E C E

AT H E N S

AT H E N S



WOO SUITES 
Το Woo Suites βρίσκεται στην καρδιά της 
Αθήνας, πάνω στην καταπράσινη πλατεία 
Μητρόπολης, με θέα προς τον μητροπολιτικό 
ναό από τη μια πλευρά και προς τον ιερό 
βράχο της Ακρόπολης από την άλλη. Το Woo 
Suites  αποτελεί ιδανική επιλογή όχι μόνο λόγω 
της μοναδικής τοποθεσίας αλλά και λόγω 
των ευρύχωρων σουιτών και της απαράμιλλης 
άνεσης που προσφέρει.

Οι επτά σουίτες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε 
να απολαμβάνουν το περιζήτητο ελληνικό 
φως όχι μόνο στο σαλόνι τους με τα τεράστια 
ανοίγματα αλλά και στα υπνοδωμάτιά τους 
μέσω του αιθρίου. Το Woo Suites σχεδιάστηκε 
ώστε να προσφέρει άνετη διαμονή με μοντέρνο 
ύφος σ’ έναν χώρο πλαισιωμένο από προσωπικό 
που προσφέρει αυθεντική φιλοξενία στους 
πελάτες του.

Το ξενοδοχείο είναι σε απόσταση αναπνοής από 
σημαντικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
αλλά και ανάμεσα στη ραγδαία αναπτυσσόμενη 
γαστρονομική σκηνή της πρωτεύουσας.

Η ταράτσα του Woo Suites είναι το ιδανικό 
σημείο για να απολαύσει κανείς το άπλετο φως 
και αίθριο κλίμα της Ελλάδας, έχοντας θέα 
την Ακρόπολη και τον Ναό της Μητρόπολης. 
Κατά το σούρουπο και βράδυ είναι αντίστοιχα 
εντυπωσιακή η θέα με τη φωτισμένη Ακρόπολη.

The stylish and sophisticated Woo Suites are 
centrally located in the heart of Athens on the 
tree-filled Metropolis Square, facing the city’s 
recently restored Cathedral on one side and the 
Acropolis rock and Plaka district on the other. 
The guests of Woo Suites choose to stay in one 
of the suites because of the spaciousness and 
comfort they offer, the proximity to most of the 
sought-after cultural spots, and the vibrant food 
and bar scene in downtown Athens.

The hotel’s staff can assist with all your needs 
during your stay, from the necessary airport or 
port transfer to restaurant reservations and last-
minute or unexpected requirements. Only recently 
opened, the Athens Woo Suites strive to capture 
the essence of a comfortable stay in the heart of 
Athens with a focus on genuine hospitality and 
informative service.

The suites’ cleverly appointed living areas are 
bathed in Athenian light through the expansive 
windows with views of the Acropolis, the 
Athenian Metropolis, and the square’s plane 
trees. The bedrooms also enjoy sunlight as they 
are arranged to face the atrium with its unique 
artwork inspired by the Acropolis rock.

We invite you to enjoy the Athenian sunlight and 
sublime Greek climate by lounging on the Woo 
Suites Rooftop lounge area which offers stunning 
views of the Acropolis and Parthenon as well as 
the Plaka district and surrounding area.



AGORA ATHENS 
SUITES 

To Agora Athens Suites είναι ένα νεοκλασικό 
οίκημα 2 ορόφων που βρίσκεται επί της οδού 
Περικλέους, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Αθήνας και δίπλα στον εμπορικότερο δρόμο 
της πόλης. Το αρχοντικό αυτό οικοδόμημα 
με τις ψηλοτάβανες σουίτες είναι πλήρως 
ανακαινισμένο και προσεγμένο στις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις των επισκεπτών του. 
Κάθε όροφος αποτελείται από 3 μοντέρνες 
και ευρύχωρες σουίτες, 6 στο σύνολό τους, με 
μαρμάρινα μπάνια και σαλόνι.  

Η τοποθεσία του είναι ιδανική για όσους 
επιθυμούν να επισκεφθούν τα ιστορικά μνημεία 
και μουσεία της πόλης, καθώς επίσης και για 
εκείνους που θέλουν να νιώσουν τον παλμό της 
νυχτερινής ζωής της πρωτεύουσας. 

The Agora Athens Suites is a classical style 2 floor 
building in Perikleous street, at the heart of the 
historical centre of Athens and next to the most 
commercial road of the city. This sophisticated 
property with the high ceiling suites is fully 
renovated and fulfils the contemporary needs 
and requests of its visitors. Each floor contains 
3 modern and spacious suites, 6 in total, with 
bathrooms constructed by marble and a living 
room.  

The location is ideal for those who seek to visit 
the historical monuments and the museums of 
the city but also for those who wish to feel the 
rhythm of capital’s nightlife.    



ACROPOLIS SUITES 
TROULANDA

Οι Acropolis Suites Troulanda βρίσκονται στην 
οδό Ερμού, στον ένατο και ανώτερο όροφο 
του κτηρίου, λίγα βήματα από την πλατεία 
Συντάγματος. Πρόκειται για τρεις 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. 

Acropolis Suites Troulanda are three 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.



KERAMOS ATHENS

Το Keramos Athens είναι εμπνευσμένο από 
ταξιδιώτες για ταξιδιώτες. Ένα μέρος που εμείς 
θα θέλαμε να μείνουμε σαν επισκέπτες στην 
Αθήνα και ένα μέρος στο οποίο θα θέλαμε να 
έρθουμε ξανά και ξανά.

Το κτήριο ήταν μια εγκαταλελειμένη Αθηναϊκή 
οικία του 1930, με απλές γραμμές και πρόσοψη 
επηρεασμένη από το κίνημα του BAUHAUS. 
Ο αρχικός χαρακτήρας του σπιτιού είναι 
εμφανής και σήμερα, ακόμη και μετά την ριζική 
ανακαίνιση του. 

Βρισκόμενο στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, 
στην περιοχή του Κεραμεικού, δίνει τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να μπορούν 
να περπατήσουν σε όλο το κέντρο και όλα 
τα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ο Σταθμός 
“ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ” του μετρό βρίσκεται 5 λεπτά με 
τα πόδια. Ο Κεραμεικός είναι μια ανερχόμενη 
και ζωντανή περιοχή και μαζί με το γειτονικό 
Γκάζι και το Μεταξουργείο προσφέρει, 
ανερχόμενα εστιατόρια, bars και clubs. 
Ταυτόχρονα, το σημείο μας είναι μια γειτονιά, 
προσφέροντας την νυχτερινή ησυχία που έχετε 
ανάγκη. Τα 4 άνετα διαμερίσματα μας μπορούν 
να φιλοξενήσουν από 1-4 άτομα, προσφέροντας 
ότι χρειάζεστε.

Keramos Athens has been inspired by travelers 
for travelers. A place where we would stay if we 
were visiting Athens and a place we would long 
to come back to, at any time. 

The building was a 1930s mid-war abandoned 
house, with simple lines and a BAUHAUS inspired 
facade. The original character of the house is 
still obvious even after the extensive renovation. 

Guests get to live in an original Athenian home, 
like real locals. Located within the Athens 
Historical Center area of Keramikos, offers 
walking distance to the city center and all major 
sites, while the Metro Station “KERAMIKOS” 
is 5 minutes walk. Keramikos is a lively area 
with upscale restaurants, bars and clubs, 
together with the adjacent areas of Gazi and 
Metaxourgio. At the same time, the location 
is a neighborhood, offering you the quite and 
peaceful sleep that you need. Keramos Athens 
consists of 4 comfortable apartments and can 
host 1-4 guests, offering you everything you 
need. 



COMING SOON

HOME BY THE SEA - PELOPONNESE

ΤΗΕ ROCK - SKIATHOS

ΤΗΕ BLUE - SKIATHOS



ANTHEA RETREAT - KIMOLOS

OLD KARDAMYLI BOUTIQUE HOTEL - PELOPONNESE



A: 235A Karamanli Av., Voula, Athens 16673, Greece | T: +30 210 2207686 | E: info@ariahotels.gr | W: ariahotels.gr
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ATHENS | EVIA | CRETE | CYCLADES | SPORADES | EPIRUS | PELOPONNESE | IONIAN ISLANDS | DODECANESE


