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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ «ΜΥΣΤΙΚΗ» 
ΑΥΛΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ. 

Η ΑΠΌΛΥΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΦΙΛΌΞΕΝΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΝΑ ΠΑΛΙΌ 
ΜΌΝΑΣΤΗΡΙ ΠΌΥ 

ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ 
ΣΤΌ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΌ 

ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΌ 
KATIKIES 

GARDEN ΤΗΣ 
ΣΑΝΤΌΡΙΝΗΣ.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΈΛΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 
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Υπάρχουν κάποιοι χώροι που «μιλούν» 
από μόνοι τους, σαν οι τοίχοι να έχουν 
τη δική τους στεντόρεια φωνή και να 
μπορούν να αφηγηθούν τις ιστορίες 
τους. Ακριβώς αυτή την αίσθηση απο-

κομίζεις στο Katikies Garden, το ολοκαίνουριο πολυτελές 
ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Φηρά, που, εκτός από τα πολ-
λά πλεονεκτήματά του, συζητείται ιδιαίτερα μεταξύ των 
ψαγμένων foodie κύκλων και για το γεγονός ότι φιλοξενεί 
στους χώρους του το εμβληματικό εστιατόριο Σελήνη του 
Γιώργου Χατζηγιαννάκη (φέτος το ανέλαβε ο βραβευμέ-
νος με αστέρι Michelin Έκτορας Μποτρίνι και η ομάδα 
του). Αυτό το ατμοσφαιρικό σκηνικό της ένωσης του χθες 

TO ROOFTOP ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
ΠΙΣΙΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «ΑΦ’ 
ΥΨΗΛΟΥ». 
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με το σήμερα, της ιστορικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη 
πολυτέλεια, χαρακτηρίζει ολόκληρο το ξενοδοχείο, το 
οποίο κάποτε υπήρξε μοναστήρι, στη συνέχεια καθολικό 
σχολείο, κέντρο περίθαλψης και φροντίδας ανθρώπων 
σε ανάγκη, εμπορική σχολή. Μέσα στους περίπου δύο 
αιώνες της ιστορίας του το επιβλητικό κτίριο με τη μυστι-
κιστική ομορφιά έχει περάσει από πολλές χρήσεις, πάντα 
όμως στον πυρήνα του υπήρχε η διάθεση της προσφοράς 
και της φιλοξενίας, δηλαδή αυτό ακριβώς που πρεσβεύ-
ει σήμερα ως Katikies Garden και μέλος των Leading 
Hotels of the World. Στην ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής εσω-
τερική «μυστική» αυλή του ο επισκέπτης νιώθει πως εισά-
γεται σε έναν άλλο «επικούρειο κήπο», όπου θα έχει την 
ευκαιρία να απολαύσει τις χαρές της ζωής σε ένα περι-
βάλλον ασύγκριτης κομψότητας και ανεπιτήδευτης πολυ-
τέλειας. Με έντονο το στοιχείο του ξύλου και πρωταγωνι-
στές τα γήινα χρώματα και το άπλετο φυσικό φως, οι 40 
σουίτες του Katikies Garden απλώνονται γύρω από τον 
«μυστικό» κήπο και σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ικανο-
ποίηση ακόμη και των πιο ενδόμυχων επιθυμιών του εκλε-
κτικού κοινού τους. Εντυπωσιακά μπάνια σε ασπρόμαυ-

INFO: Φηρά, Σαντορίνη, 
τηλ.: 22864 40900, 
katikies.com/katikiesgardensantorini

ρους τόνους, ιδιωτικοί κήποι με εξωτική εσάνς και μικρές 
πισίνες ολοκληρώνουν το ultra-exclusive σκηνικό φιλοξε-
νίας. Στους κοινόχρηστους χώρους οι καμπυλωτές γραμ-
μές και οι φυσικές αψίδες, η στιβαρή πέτρα και οι περίτε-
χνες λεπτομέρειες συνεχίζουν να αφηγούνται ιστορίες από 
το παρελθόν, οι οποίες κορυφώνονται στο μεσαιωνικό 
υπόγειο κελάρι, που κάποτε φιλοξενούσε αποκλειστικά 
vinsanto προορισμένο για το Βατικανό. Σήμερα αυτό είναι 
το «βασίλειο» του MW Γιάννη Καρασάκη (ένας εκ των 
μόλις 416 Masters of Wine παγκοσμίως), όπου οι επισκέ-
πτες μπορούν να μυηθούν μέσα από wine tastings και 
pairings στα μυστικά του κρασιού από όλο τον κόσμο, με 
έμφαση φυσικά στον ηφαιστειογενή μοναδικό αμπελώνα 
της Σαντορίνης. Το εντυπωσιακό rooftop με τη μαγική θέα 
και την infinity pool, το διάσημο A. Spa με τις signature 
θεραπείες και το νέο κατάστημα Luisa World για εντός των 
τειχών κομψά shopping sprees ολοκληρώνουν την από-
λυτη εμπειρία φιλοξενίας με φόντο τα ηφαιστειακά πετρώ-
ματα του πιο ιδιαίτερου νησιού των Κυκλάδων. 
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Η ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΣΤΟΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕΛΗΝΗ 
ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ 
ΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ 
ΔΑΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΜΟΝΗΣ. 


