Στην καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, σ’ ένα
αρχοντικό του 13ου αιώνα, απομονωμένο στην καρδιά
ενός κτήματος με πλούσια βλάστηση, ανάμεσα σε
λιόδεντρα και πορτοκαλεώνες, βρίσκεται το πολυτελές
ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa.
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} Από την Στέλλα Σύρπη | Φωτογραφίες Cathy Cunliffe

Kinsterna
Hotel
& Spa

Η υποδειγματική αποκατάσταση ενός
βυζαντινού κτιρίου 500 χρόνων, με
ιστορία και επιρροές από την Οθωμανική και Ενετική κυριαρχία, με θέση και
μέγεθος που το καθιστούν μοναδικό
-και η μεταμόρφωσή του σε design
boutique hotel από την εταιρεία Αρχιτεκτόνων Diversity, ανέδειξε ως
κεντρικό στοιχείο, τη μεγάλη στέρνα
που δεσπόζει στην εσωτερική αυλή και
στης οποίας την βυζαντινή ονομασία
οφείλεται, τόσο το concept της δημιουργίας του ξενοδοχείου, όσο και το
όνομά του.
Το Kinsterna Restaurant, περιτριγυρισμένο από την επιβλητική αυλή του
αρχοντικού, προτείνει εμπνευσμένες
από την ιστορία του τόπου γεύσεις,
που τον χειμώνα απολαμβάνει κανείς
στο υψηλής αισθητικής εσωτερικό του
εστιατορίου, ενώ τις άλλες εποχές, σε
καθιστικά με τζάκια εξωτερικού χώρου,
βαλμένα σε αιωρούμενες πάνω από τη
στέρνα, πλατφόρμες.
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Με παραδοσιακές κατασκευαστικές
μεθόδους και ντόπια φυσικά υλικά, από
τις πέτρινες οροφές ως τις δανδέλλες
σε τοίχους, αμπαζούρ και κεφαλάρια,
οι δημιουργοί, κατέβαλαν εντυπωσιακή
προσπάθεια για να ξαναζωντανέψουν
τον αυθεντικό χαρακτήρα του ιστορικού κτιρίου. Στις θολωτές βυζαντινές
σουίτες, τα μπάνια και οι ντουλάπες,
κρύβονται πίσω από τρίπτυχα, όπως
τότε, παλιά… Οι περισσότερες σουίτες
και δωμάτια, προσφέρουν μαγευτική
θέα από τις αυτόνομες αυλές ή τους
εξώστες τους, στον βράχο του Κάστρου της Μονεμβασιάς, στο απέραντο
γαλάζιο του Αιγαίου και στο κατάφυτο
κτήμα του παλιού σπιτιού.
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Το αρχοντικό έχει αποκατασταθεί με όραμα και συνέπεια.
Οι 27 σουίτες και δωμάτια, όλα σε αποχρώσεις του γκρι
και του πράσινου της ελιάς, μα κατά τα άλλα ανόμοια
μεταξύ τους και κτισμένα σε διαφορετικά επίπεδα ώστε να
διαφυλάττουν την ιδιωτικότητά τους, έχουν σχεδιαστεί με τρόπο
που ν’ αναβιώνει την ιστορία την χαραγμένη στον τόπο.
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www.kinsternahotel.gr
www.divercityarchitects.com

Awards: The European Hotel Design Awards, Conversion of an Existing Building to Hotel Use and Restaurant, shortlisted 2010 (UK),
Το Kinsterna Hotel & Spa, τιμήθηκε από την Hot List 2011 CONDE NAST TRAVELLER, UK EDITION, καθώς ψηφίστηκε ανάμεσα στα
65 καλύτερα νέα ξενοδοχεία στον κόσμο, ανάμεσα σε 31 χώρες.
Συνεργάτες: Apostolos Parpairis & Partners, architects | Maria Nikolakopoulou, architect | Sophia Vantaraki, space consultant

}

Σ’ έναν τόπο γεμάτο μυστήριο και σιωπηλή αίγλη, όπου
η ιστορία βαραίνει με τη σημασία της, όπου το φως και
οι σκιές σκηνοθετούν μια ωραιότητα που μεταλλάσσεται
από λεπτό σε λεπτό, η πολυτέλεια που άνθρωποι
οραματίστηκαν να προσφέρουν σε ανθρώπους, κρύβει μέσα
της, ατόφιο υλικό ονείρων…
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Η καρδιά του ξενοδοχείου, χτυπά στο
Kinsterna Spa, που σχεδιάστηκε έτσι,
ώστε να οδηγεί από το ημίφως της
σάλας υποδοχής και των αποδυτηρίων,
στον ηλιόλουστο κεντρικό χώρο με το
χαμάμ, το θερμαινόμενο υδρομασάζ και
τις καμπίνες χαλάρωσης.
Το νερό από το ρυάκι της πηγής, γεμίζει τη στέρνα και συνεχίζει την αέναη,
φιδίσια διαδρομή του μέσα από το
Kinsterna Spa και τις βρύσες, για να
καταλήξει στον πορτοκαλεώνα, όπου
και σχηματίζει μια μαγική πισίνα, με
τους ιδιωτικούς χώρους χαλάρωσης,
αντίκρυ από το πέλαγος.

