Iconic Santorini Luxury Boutique Cave Hotel
Ημεροβίγλι, Σαντορίνη

Διαμονή
με τα όλα της!

Το Iconic Santorini δεν είναι ένα συνηθισμένο
ξενοδοχείο αλλά ένας μοναδικός και πολυτελής
οικισμός. Πηγή έμπνευσης για το αρχιτεκτονικό
γραφείο Α&Τ Κοντοδήμα, αποτέλεσε ο παραδοσιακός οικισμός του χωριού Ημεροβίγλι στη
Σαντορίνη. Τα υπόσκαφα καταλύματα που διατίθενται σήμερα ήταν μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα τα σπίτια του χωριού, ενώ η σημερινή
Iconic Σουίτα ήταν παλιά ο φούρνος του χωριού.

Με εξαιρετικές
υπηρεσίες

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην
εξωτερική πισίνα υπερχείλισης, στην εσωτερική
πισίνα–σπήλαιο ή στο spa. Μπορούν επίσης να
απολαύσουν μασάζ (ιδιωτικό ή ζευγαριού).

Δωμάτιο
στα μέτρα σου

Τ

ο Iconic Santorini Luxury Boutique Cave Hotel είναι το Καλύτερο Bοutique
Hotel για το 2014 σύμφωνα με τα World Travel Awards. Χρειάζεσαι και
άλλο λόγο; Έχεις πολλούς! Το Condé Nast Traveller, το έγκριτο και μεγαλύτερο περιοδικό σε όλο τον κόσμο, έφτιαξε τη λίστα με τα 60 καλύτερα νέα
ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2015. Στην 26η θέση βρίσκεται το υπέροχο
Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης. Το Condé Nast ωστόσο, δεν είναι το
μοναδικό που εκθειάζει την απαράμιλλη ομορφιά του ξενοδοχείου. ‘Μια εκπληκτική
εμπειρία’, περιγράφει συντάκτης της Daily Mail τη διαμονή του στο Iconic Santorini και
μιλά για μια Σαντορίνη που, εκτός από θέα που κόβει την ανάσα, έχει ιστορία και ιδιαίτερη γαστρονομία. ‘Ένα ξενοδοχείο επιτομή της κομψότητας. Ένα αξέχαστο boutique
hotel χτισμένο πάνω και μέσα στο βράχο, με 22 όμορφα δωμάτια που το καθένα έχει
το δικό του στυλ. Όλα τους φιλόξενα, χαλαρωτικά αλλά και σύγχρονα με υπέροχη θέα
στην καλντέρα’, γράφει η Daily Mail και όχι άδικα.
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Μοναδικά τοποθετημένο στο κέντρο της
καλντέρας, το Iconic Santorini είναι ένα ήσυχο
καταφύγιο με 22 υπόσκαφα καταλύματα,
σκαλισμένα μέσα στην ηφαιστειακή λάβα, με
εκπληκτική θέα στα καταγάλανα νερά του
Αιγαίου. Σύμφωνα με το Tatler το ξενοδοχείο
έχει ‘μία θέα που την ερωτεύεσαι’, ενώ οι
Times την αποκαλούν ‘συνταρακτική’. Η εσωτερική διακόσμηση των δωματίων είναι λιτή,
με νησιώτικες πινελιές, εμπνευσμένη από τα
αρχοντικά του νησιού.

Η καλύτερη
επιλογή

Η παραδοσιακή κουζίνα της Σαντορίνης και τα υπέροχα κρασιά που παράγονται στο νησί αποτελούν ένα
ακόμη δυνατό χαρτί του ξενοδοχείου το οποίο σερβίρει
μοναδικές ελληνικές γεύσεις, με φρέσκα προϊόντα του
νησιού, σε ένα πολύ σπιτικό περιβάλλον. Αν η περίσταση είναι ιδιαίτερη και απαιτεί απομόνωση, τότε μπορεί να διευθετηθεί ιδιωτικό δείπνο με θέα την υπέροχη
Καλντέρα.

Πληροφορίες/
κρατήσεις:

Τηλ.: +302286028950
Φαξ: +302286028951
Website: www.iconicsantorini.com
e-mail: reservations@iconicsantorini.com
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