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FEITO PARA
RELAXAR E PARA
CONTEMPLAR AS
BELAS VISTAS

O

Grace Santorini Hotel abriu recentemente
o exclusivo Grace Santorini Villa, uma residência
de luxo que mantém a simplicidade minimalista e
as formas orgânicas do hotel original, oferecendo
uma interpretação contemporânea da arquitetura
vernácula grega.
O conceito é inspirado nos ambientes naturais
locais aproveitando-se das curvas de nível e das
reentrâncias geológicas para determinar os espaços projetados.
A área externa é um presente aos hóspedes:
uma piscina de borda infinita se confunde com o
azul do mar grego, encaixada entre generosos terraços criados para a contemplação da bela vista.
Os espaços internos são dotados de selecionadas peças de design contemporâneo, atendendo
com conforto e elegância o padrão de exigência
dos hóspedes do hotel.
O piso de resina, que conduz os hóspedes,
moldado sob medida em preto e branco está inspirado nos caminhos de pedra de calçada estreita
das Cyclades. O Villa inclui quatro unidades, sendo, cada uma, um quarto principal com sala de
estar, sala de banho, closet e cozinha junto a um
quarto de hóspedes também com sala de banho.
As quatro unidades levam diretamente ao espaçoso terraço ao ar livre, com sala de jantar externa e piscina privada com sua incrível vista para
as falésias de Santorini. Ideal para contemplar a
natureza local.
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Uma parede de pedra faz as vezes
de brise, permitindo a entrada de
luz natural e da fresca brisa matinal.
Com as comodidades de um hotel 5 estrelas e com a intimidade de
uma simples pousada, o Grace Villa Santorini encanta pelo bom-gosto
na arquitetura e por sua localização nas encostas de Santorini.
O Villa tem vista para as ilhas rochosas, sendo uma parte o vulcão
dormente da ilha, o que deu à Santorini sua forma de lua crescente.
Pegue um helicóptero e sobrevoe Thirasia, separada há mais de dois
mil anos atrás por uma erupção, avistando as ilhotas Palia Kameni e
Nea Kameni.
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Em uma das suítes, a sala de banho é um
verdadeiro SPA particular, sendo um dos
pontos favoritos dos hóspedes.
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