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Ιδέες για απόδραση από την καθημερινότητα.
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Το λιθόκτιστο
κτίριο ατενίζει
από ψηλά το
υπέροχο τοπίο.
Εσωτερικά
το κτίσμα
ανασχεδιάστηκε
και μετατράπηκε
σε ξενώνα
υψηλών
προδιαγραφών.

Where Greece Ends

Οι αντιθέσεις είναι η ομορφιά της ζωής και το Tainaron Blue Retreat
στη Μάνη προσφέρει πολλές από αυτές.
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το νοτιότερο σημείο της
Ελλάδας δεσπόζει το
ακρωτήριο Ταίναρο.
Καθώς έχει πάρει το όνομά
του από τον γιο του Δία,
Ταίναρο, δε θα μπορούσε
παρά να κατέχει αυτόν τον
υπερθετικό τίτλο και να
«πλημμυρίζει» από άγρια, ισχυρή ομορφιά.
Ορόσημο της αρχιτεκτονικής της Μάνης
είναι ο Φάρος: ένα ορθογώνιο λιθόκτιστο
κτίριο, «ριζωμένο» στους φυσικούς βράχους
του ακρωτηρίου, στο οποίο καταλήγει το
δύσβατο μονοπάτι του όρμου Πόρτο Στέρνες
-χαρακτηριστικό παράδειγμα πως αξίζει
το ίδιο το ταξίδι και ο προορισμός. Σ’ ένα
από τα δύο «ξεμόνια» (πύργοι που ήλεγχαν
το πέρασμα για την περιοχή) άφησαν
το αρχιτεκτονικό τους στίγμα ο Κώστας
Ζούβελος και η Κασσιανή Θεοδωρακάκου,

μεταμορφώνοντάς το σ’ έναν ξενώνα
πολυτελούς και αυθεντικής εμπειρίας.
Αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες στην
ολοκλήρωσή του λόγω του υψηλού βαθμού
προσαρμογής στα ειδικά χαρακτηριστικά
της αρχιτεκτονικής, αλλά και της ανάγκης
γι’ απόδοση υψηλής αισθητικής, το έργο
ολοκληρώθηκε, αποτελώντας το διαμάντι
που κλείνει το γεωγραφικό τελείωμα
της Ελλάδας στον χάρτη. Ο ξενώνας
ξεδιπλώνεται σε τέσσερις ορόφους που
περιλαμβάνουν τρία υπνοδωμάτια με
μπάνιο, κοινόχρηστη κουζίνα, χώρο
πρωινού και υποδοχής, ενώ η infinity pool
έχει ήδη κάνει τον γύρω του διαδικτύου,
βάζοντας το Tainaron Blue Retreat στις
πρώτες θέσεις κάθε ταξιδιωτικής λίστας.
Ο Κώστας Ζούβελος μας μίλησε για τα
καλύτερα κρυμμένα μυστικά της περιοχής
όπου δεσπόζει το project του!
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Αρχιτεκτονικές
επεμβάσεις με
μοντέρνα υλικά
μετέτρεψαν το
ιστορικό κτίριο σε
έναν ξενώνα που
αναπτύσσεται σε
τέσσερα επίπεδα
και απολαμβάνει
όλες τις σύγχρονες
ανέσεις.

Τι θα προτείνατε στον επισκέπτη να δει οπωσδήποτε από τη γύρω περιοχή;
Επίσκεψη στην παλιά πόλη της Αρεόπολης, στο Λιμένι -το επίνειο της
Αρεόπολης-, τα σπήλαια του Διρού, περιπλάνηση σ’ ένα παραδοσιακό χωριό
της περιοχής (η Βάθεια είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, ενώ μία άλλη
επιλογή είναι ερημικά χωριά, όπως το Πέπο και τα Μουντανίστικα). Επίσκεψη
στον Φάρο του Ταινάρου (το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου),
κατά προτίμηση χρονικά κοντά στη δύση του ήλιου, αφήνοντας το αυτοκίνητο
στο τέλος του δρόμου, περιπλάνηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ταινάρου
και στη συνέχεια, πεζοπορία έως τον Φάρο, σε μία εύκολη διαδρομή 40’.
Σ’ ένα μέρος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ποιες είναι
οι δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να δοκιμάσει κανείς (χειμώνακαλοκαίρι); Πεζοπορία σε πολύ όμορφα παλιά μονοπάτια, πολλά εκ των
οποίων, δυστυχώς, είναι παρατημένα με αποτέλεσμα να είναι δυσπρόσιτα.
Στην Αρεόπολη, μπορείτε ν’ αγοράσετε ειδικούς χάρτες με πληροφορίες,
ακόμη και φωτογραφίες από τα μονοπάτια της περιοχής. Κολύμπι σε
πρασινογάλαζα νερά, που σε συνδυασμό με ιστιοπλοΐα δίνει τη δυνατότητα
επίσκεψης στις απίθανες βραχώδεις ακτές της Μάνης, αναρρίχηση κι
επίσκεψη στις παλιές Βυζαντινές εκκλησίες, καθώς η Μάνη είναι ένα ανοιχτό
Βυζαντινό Μουσείο.
Μπορείτε να μας αναφέρετε τα καλύτερα μέρη για φαγητό και τις
τοπικές σπεσιαλιτέ που αξίζει να γευτούμε; Φαγητό στην Αρεόπολη και
στο Λιμένι και σ’ επιλεγμένα ξενοδοχεία, ουζάκι στο Πόρτο Κάγιο, ενώ
υπάρχουν κάποιες ταβέρνες στα χωριά με νόστιμο φαγητό. Δοκιμάστε
τις τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως το σύγκλινο (καπνιστό κρέας, συνήθως με
πορτοκάλι), το τοπικό λουκάνικο και τα άσπρα τυριά (φέτα, μυζήθρα, σφέλα).

