
 Στο νησί των Σπετσών, αρώµατα και 

χρώµατα, πλούσια ναυτική παράδοση, 

πολυσήµαντη ιστορία, ιδιαίτερη 

κουλτούρα και µαζί τρεις θεότητες της 

Μυθολογίας βάλθηκαν να ξυπνήσουν 

τις αισθήσεις µας.

Υπό τη σκέπη του Ξενώνα Estate, 

η Λήθη, η Αλθέα και η Αστραία 

άνοιξαν τις πόρτες τους την άνοιξη 

του 2007 προς όλους εκείνους που 

αναζητούν private luxury στιγµές µε 

αέρα σπιτικής φιλοξενίας. Μέσα σε 

έναν περιποιηµένο, καταπράσινο και 

πολύχρωµο κήπο, το νέο συγκρότηµα 

των τριών πολυτελών κατοικιών στα 

Κοκκινάρια Σπετσών επιφυλάσσει 

µοναδικότητα και πρωτοπορία. Οι τρεις 

ανεξάρτητες βίλες, 60, 135 και 170τ.

µ., µε δυνατότητα φιλοξενίας 3, 6 και 

8 ατόµων αντίστοιχα, εκπληρώνουν τις 

επιθυµίες και τα όνειρα των εκάστοτε 

ενοίκων τους. Με ατµοσφαιρικές 

κρεβατοκάµαρες, boudoir, πολυτελή 

µπάνια µε ψηφίδες, καθιστικό µε 

αναπαυτικούς καναπέδες µπροστά στο 

τζάκι για τις κρύες µέρες του χειµώνα, 

πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα µε 

υψηλές γαστρονοµικές και βιολογικές 

προτάσεις, home cinema, τεχνολογία 

LCD, βεράντες µε εκπληκτική θέα σε 

βουνό και θάλασσα, η Λήθη, η Αλθέα 

και η Αστραία δηµιουργούν ένα σύνολο 

για υψηλές απαιτήσεις.

Στις έξτρα παροχές του Estate, κατόπιν 

συνεννόησης, περιλαµβάνονται από 

µασάζ και αρωµατοθεραπεία στον 

προσωπικό σας χώρο ή στο αέρινο και 

ατµοσφαιρικό κιόσκι στον χώρο του 

κήπου, µέχρι συνεδρίες tai chi και 

yoga. Όσο για τους πιο επικοινωνιακούς 

τύπους, η πισίνα του Ξενώνα είναι 

το must σηµείο συνάντησης µε τους 

υπόλοιπους ενοίκους του Estate.

Όποια και είναι η επιλογή σας, το 

νησί της ξακουστής Αρµάτας είναι 

φιλικό προς όλους: τους φανατικούς 

φυσιολάτρες αλλά και τους 

ακούραστους νυχτόβιους επισκέπτες. 

01 02

322 N E W E N T R Y

luxury boutique

facilities

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: - 
INTERIOR DESIGN: ΕΛΙΝΑ ΖΑΜΠΟΥΝΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Α. ΚΑΛΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ  
& Ε. ΖΑΜΠΟΥΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ,  
180 50 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22980 74120, 22980 75210
FAX: 22980 74209
E-MAIL: INFO@XENONESTATE.GR
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ: 3 ΒΙΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ: € 144-950
ΤΙΜΗ ΜΕΝΟΥ: Ν/Α*
* NOT AVAILABLE

information
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01| Ήσυχες στιγµές στη βεράντα

02| Αφαιρετική πολυτέλεια και στο µπάνιο

03| Η ατµοσφαιρική κρεβατοκάµαρα µιας από 
τις βίλες
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ΣΠΕΤΣΕΣ

Ξενών Estate


