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EROSANTORINI
The Ultimate Private Resort Estate
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ, ΔΥΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ, ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΙΑ, 
ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΦΟ 220 ΜΕΤΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 8 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ «ΦΙΛΟΤΙΜΟ», ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
EROSANTORINI.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

travel stay
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INFO
EROSANTORINI:
Μια μαγευτική 
υπερπολυτελής 
ιδιοκτησία 8 
στρεμμάτων, 
κτισμένη στην 
καλντέρα της 
Σαντορίνης, με 
απόλυτα ιδιωτική 
πρόσβαση 
σε μοναδικά 
ηλιοβασιλέματα.  
(Λειτουργεί όλο 
τον χρόνο)

ΤΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΣΟΥΝ αν σου έλεγε 
κάποιος ότι υπάρχει ένα μέρος όπου 
μπορείς να βιώσεις την απόλυτη γα-
λήνη και αταραξία, να απολαύσεις 
ατέλειωτη θέα στο Αιγαίο και μοναδι-
κά ηλιοβασιλέματα; Κλισέ θα σκεφτό-
σουν, όλοι αυτό υπόσχονται. Κι αν σου 
έλεγαν ότι στη Σαντορίνη, ένα από τα 
πιο πολυσυζητημένα νησιά του κό-
σμου, το μέρος αυτό προορίζεται απο-
κλειστικά για σένα, την οικογένεια ή 
τους φίλους σου σαν να είναι δικό σου, 
χωρίς να γνωρίζει κανένας ότι βρίσκε-
σαι εκεί, ενώ απολαμβάνεις υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες που κάνει τις 
επιθυμίες σου πραγματικότητα πριν 
καν τις σκεφτείς και τις ζητήσεις; 

Ακριβώς αυτό και πολλά ακόμα συμ-
βαίνουν στο EROSANTORINI που 
έκανε εγκαίνια μόλις τον περασμένο 
Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα πρω-
τοφανές για τα τουριστικά δεδομένα 
συγκρότημα πέντε ανεξάρτητων σου-
ιτών, 96 έως και 185 τετραγωνικών, 
όχι μόνο για την έκτασή του, αλλά και 
επειδή δε λειτουργεί όπως κάθε κλα-
σικό ξενοδοχείο που εξυπηρετεί πολ-
λούς επισκέπτες ταυτόχρονα, αλλά 
αποκλειστικά μόνο μια παρέα τη φορά 
που μπορεί να φτάσει και τα 14 άτομα.
Σημαντικό για το EROSANTORINI εί-
ναι ότι διαθέτει private σεφ, ο οποίος 
ετοιμάζει τα γεύματα της επόμενης 
μέρας, σύμφωνα πάντα με τις επι-

θυμίες των πελατών, βασιζόμενος 
κυρίως στις καλύτερες πρώτες ύλες 
που προσφέρει η ελληνική γη και θά-
λασσα. Και βέβαια, όλα συνοδεύονται 
με τα καλύτερα ελληνικά κρασιά, μιας 
και το EROSANTORINI έχει ιδιωτικό 
κελάρι και οινοχόο/sommelier. Επι-
πλέον, μέσα στις εγκαταστάσεις γί-
νονται μαθήματα γιόγκα και πιλάτες 
με προσωπικούς γυμναστές, γυμνα-
στική στο νερό και δίπλα στην πισίνα, 
υπηρεσίες spa με υψηλής ποιότητας 
θεραπείες, μασάζ και χαμάμ, ρομα-
ντικό δείπνο στο ψηλότερο σημείο 
του λόφου, ανάλογα με τις απαιτή-
σεις των επισκεπτών. Μια πληθώρα 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 
κρουαζιέρες με δείπνο, ξενάγηση 
στους αρχαιολογικούς χώρους και 
τους αμπελώνες του νησιού, καταδύ-
σεις και ιστιοπλοϊα με ιδιωτικό γιοτ, 
καγιάκ, ψάρεμα και κολύμπι δίπλα 
στο ηφαίστειο, γευσιγνωσία κρασιών 
και μαθήματα μαγειρικής, οργανωμέ-
να πικνίκ, εξερεύνηση του νησιού με 
τη συνοδεία ξεναγού και φωτογρά-

WWW.EROSANTORINI.COM
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φου, υπηρεσίες shop advisor, πτήση 
με ελικόπτερο ή ημερήσια εκδρομή 
σε κοντινό νησί, VIP δείπνο στα δι-
ασημότερα εστιατόρια του νησιού 
είναι κάποια από αυτά που μπορεί να 
προσφέρει το EROSANTORINI. Το 
κτήμα διαθέτει ακόμα πισίνα σε σχή-
μα V 35 μέτρων και τριών επιπέδων, 
τη μεγαλύτερη του νησιού, ιδιωτικό 
εκκλησάκι για γάμους με μέχρι και 
350 καλεσμένους, υπηρεσίες εστία-
σης για κάθε ιδιαίτερη εκδήλωση, ορ-
γανώνει cocktail parties για έως και 
800 άτομα και πραγματοποιεί προβο-
λές ταινιών κάτω από τα άστρα, αφού 
έχει και υπαίθριο κινηματογράφο.
Κάθε σουίτα διαθέτει θερμαινόμενο 
jacuzzi, ιδιωτικούς και κοινόχρηστους 
εξωτερικούς χώρους, θερμαινόμενα 
πατώματα, μαρμάρινα μπάνια, τζάκι 
που κρέμεται από το ταβάνι, προ-
σεγμένα είδη υγιεινής Stella of Italy, 
λευκά είδη Frette, προϊόντα μπάνιου 
Apivita, υπέροχα υφάσματα Rubelli 
of Venice, τηλεόραση LCD 40 ιντσών, 
ψυγείο Smeg, μηχανή Nespresso, ηλε-

κτρονικό χρηματοφυλάκιο. Η μοντέρ-
να αισθητική στο ντιζάιν που επιμελή-
θηκε η διάσημη Ιταλίδα αρχιτέκτονας 
και διακοσμήτρια Paola Navone μπλέ-
κεται όμορφα με την ιδιαιτερότητα 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
του τόπου. Οι ολόλευκοι τοίχοι είναι 
διακοσμημένοι με ένθετες ψηφίδες, 
ενώ τα ελάχιστα και μόνο απολύτως 
αναγκαία αντικείμενα αφήνουν το 
χώρο να «αναπνεύσει». Οι εσωτερι-
κοί χώροι αναμειγνύονται εντελώς 
ανεπαίσθητα με τους εξωτερικούς 
ξεγελώντας το μάτι και δίνοντας την 
αίσθηση της απεραντοσύνης.
Το EROSANTORINI λειτουργεί όλο το 
χρόνο και παρόλο που είναι εύκολο να 
καταλάβει κανείς ότι απευθύνεται σε 
λίγους μόνο, εσύ ήδη ονειρεύεσαι τον 
εαυτό σου εκεί.
Ένα ιδιωτικό παρατηρητήριο στην 
άκρη του πουθενά, στο καλύτερο ση-
μείο του Αιγαίου πελάγους, για εκεί-
νους που θέλουν η κάθε εμπειρία δι-
ακοπών τους να είναι καλύτερη από 
κάθε προηγούμενη.

Μια νέα 
διάσταση 

φιλοξενίας και 
πολυτέλειας!

Για απόλυτη 
χαλάρωση, 
γαλήνη και 

στιγμές ευεξίας!

Λιτή 
πολυτέλεια, 

μίνιμαλ 
στοιχεία και 

σαγηνευτική θέα
Το απόλυτα 
πολυτελές 

ιδιωτικό 
καταφύγιο!
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