Αρωνιάδικα, Κύθηρα

Welcome home!
O ξενώνας Πορτάρι προτείνει μία διαφορετική φιλοσοφία διακοπών:
σπιτική φιλοξενία σε ατμοσφαιρικές εξοχικές κατοικίες
που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες ξενοδοχείου,
μέσα σε ένα ζεστό διαπροσωπικό κλίμα εξυπηρέτησης
που εξασφαλίζουν οι οικοδεσπότες.
Οι κατοικίες ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη μοναδική θέση τους
στο μεσαιωνικό οικισμό Αρωνιάδικα ένα ιδανικό σκηνικό για διακοπές με ηρεμία και ιδιωτικότητα.

O ξενώνας

Ο ξενώνας Πορτάρι βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα δύο στρεμμάτων
με λουλούδια, αρωματικά φυτά, λαχανόκηπο και μπάρμπεκιου.

Αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες κατοικίες:
το Δίπατο (110 τ.μ.), τη Μεγάλη Καμάρα (80 τ.μ.) και τη Μικρή Καμάρα (60 τ.μ).
Ακολουθώντας ένα μονοπάτι σε λίγα λεπτά φτάνει κανείς στο
Σπιτάκι (60 τ.μ.), μία αναπαλαιωμένη παραδοσιακή κατοικία,
που επίσης διατίθεται προς ενοικίαση.

Οι εσωτερικοί χώροι

Οι κατοικίες συνδυάζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
και την οικολογική βιοκλιματική λειτουργικότητα
(χοντροί πέτρινοι τοίχοι, θολωτές καμάρες, ξερολιθιές, πέτρινα
καλντερίμια) με τη σύγχρονη εσωτερική διακόσμηση
και έπιπλα γνωστών οίκων design, όπως Vitra, B&B Italia, Μoooi.

Ποιοτικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
(καθημερινή καθαριότητα, απαλά λινά και πετσέτες,
ανατομικά στρώματα, καλλυντικά Korres, μηχανή
καφέ Nespresso)
και εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας
(LCD TV, Nova, Internet)
συνεισφέρουν στο ολοκληρωμένο service.

Πληροφορίες
Δίπατο (110 τ.μ. / 4-6 άτομα)
Ισόγειο: Υπνοδωμάτιο, μπάνιο, σαλόνι-κουζίνα με τζάκι, δύο
χτιστά μονά κρεβάτια στο σαλόνι με κανονικά στρώματα,
μεγάλη αυλή, σκεπαστή μερικώς με πέργκολα και έπιπλα
κήπου. Όροφος: Υπνοδωμάτιο, δεύτερο μπάνιο, μεγάλη
βεράντα με θέα, με έπιπλα και ομπρέλα για τον ήλιο.

Σπιτάκι (60 τ.μ. / 2-4 άτομα)
Ανεξάρτητη κατοικία στον ιστορικό οικισμό.
Υπνοδωμάτιο, μπάνιο, κουζίνα, σαλόνι με δύο χτιστά μονά
κρεβάτια με κανονικά στρώματα, σκεπαστή βεράντα-αυλή
με χτιστό καναπέ και έπιπλα κήπου και ταρατσάκι στον
όροφο.

Μεγάλη Καμάρα (80 τ.μ. / 2-4 άτομα)
Υπνοδωμάτιο, μπάνιο, σαλόνι-κουζίνα με τζάκι, δύο χτιστά
μονά κρεβάτια στο σαλόνι με κανονικά στρώματα, 2 αυλές
(μία ανατολική και μία δυτική) με έπιπλα κήπου.

Στο κτήμα:
Κοινόχρηστο barbeque με τραπεζαρία.
Περιβόλι με οπωροκηπευτικά.

Μικρή Καμάρα (60 τ.μ. / 2-4 άτομα)
Υπνοδωμάτιο, μπάνιο, σαλόνι-κουζίνα, δύο χτιστά μονά
κρεβάτια στο σαλόνι με κανονικά στρώματα, σκεπαστή
βεράντα-αυλή.
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Eξοπλισμός κατοικιών (facilities & amenities)

Υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

Λειτουργικότητα, άνεση και στυλ εξασφαλίζουν η εξαιρετική
ποιότητα του μοντέρνου επώνυμου εξοπλισμού και η
σύγχρονη τεχνολογία:
• Στρώματα Simmons Fascination
• Λινά και πετσέτες Carteco
• Φυτικά αφρόλουτρα και σαμπουάν Κorres
• Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα
• Ψυγείο
• Ηλεκτρική κουζίνα – φούρνος με κεραμική εστία
• Ανεμιστήρες οροφής
• Καφετιέρα για καφέ φίλτρου
• Μηχανή Nespresso
• Βραστήρας
• Πλυντήριο πιάτων Miele  (Δίπατο)
• Πλυντήριο ρούχων (Δίπατο και Σπιτάκι)
• Ίντερνετ (Δίπατο, Μεγάλη και Μικρή Καμάρα)
• LCD TV
• Συσκευή CD player (Δίπατο και Σπιτάκι)
• Συσκευή DVD player (Δίπατο, Μεγάλη και Μικρή Καμάρα)
• Νova
• Μουσικά CD
• Πιστολάκι
• Σίδερο
• Σιδερώστρα
• Απλώστρα ρούχων
• Σήτες στα παράθυρα
• Καλοριφέρ
• Τζάκι (Δίπατο και Μεγάλη Καμάρα)
• Τραπέζια καθιστικού Fat – Fat table by B&B Italia
• Φωτιστικά Random Light by Moooi
• Καρέκλες λευκές Δίπατου από την Vitra

• Παραδοσιακά παξιμάδια, εκλεκτό μέλι Κυθήρων
και εμφιαλωμένο νερό για το καλωσόρισμα
• Καφές φίλτρου, στιγμιαίος και espresso
(μία μερίδα ανά άτομο την ημέρα), τσάι, ζάχαρη
• Ημερήσια καθαριότητα σπιτιού
• Αλλαγή σεντονιών κάθε 3 μέρες
• Φυτικά αφρόλουτρα και σαμπουάν Korres
• Υπεύθυνος υποδοχής και επικοινωνίας στα Ελληνικά,
Αγγλικά και Ιταλικά
• Κινητό τηλ. επικοινωνίας διαθέσιμο όλο το 24ωρο     

(design: Charles Ray Eames, 1950)

• Τραπέζι κουζίνας στην Μεγάλη και Μικρή Καμάρα
table one bistrot by Magis και καρέκλες τραπεζιών
strings chair by Magis
• Φωτιστικά μπάνιου και πορτατίφ Flos
• Πουφ Black Jumbo Bean Bag
στην Μεγάλη και Μικρή Καμάρα
• Τραπέζια εξωτερικού χώρου Fermob

Υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση
• Ενοικίαση αυτοκινήτου
• Αγορά προμηθειών από το super market, το φούρνο,
τοπικούς παραδοσιακούς προμηθευτές τυριών, μελιού,
παξιμαδιών κ.α..
• Καθαριότητα κουζίνας
(πλύσιμο και τακτοποίηση πιάτων, σκευών κλπ)
• Οργάνωση πάρτυ, αγορά προμηθειών για
μπάρμπεκιου στον κήπο, μαγείρεμα κ.α.
Τοποθεσία
Η τοποθεσία του ξενώνα στα Αρωνιάδικα, στην καρδιά του
νησιού, σε ένα κομβικό σημείο – σταυροδρόμι, είναι ιδανική
σαν βάση για να ανακαλύψει κανείς όλες τις ομορφιές
των Κυθήρων. Τα Αρωνιάδικα είναι ένας γραφικός,
παραδοσιακός - διατηρητέος οικισμός, με ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Τα τελευταία χρόνια ο οικισμός
αναβιώνει, αφού πολλοί Έλληνες και ξένοι επέλεξαν να
έχουν εδώ τα εξοχικά τους. Ερείπια και αναπαλαιωμένα
κτίσματα συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που σε
ταξιδεύει σε άλλες εποχές.
Ο ξενώνας απέχει 5 χλμ από το αεροδρόμιο, 15 χλμ από
το λιμάνι (Διακόφτι), 15 χλμ από τη Χώρα, 4,5 χλμ από το
κεφαλοχώρι Ποταμός, και 8,5 χλμ από την κοντινότερη
παραλία.

Τα Κ ύ θ η ρ α
THESSALONIKI

ATHENS

Τα Κύθηρα (284 τετρ.χλμ.) βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου, ανάμεσα σε 3 πελάγη,
το Ιόνιο, το Κρητικό και το Αιγαίο και ανήκουν στα Επτάνησα. Απέχουν 120 ναυτικά μίλια
από το λιμάνι του Πειραιά και διοικητικά υπάγονται σ’αυτόν. Αριθμούν γύρω στους 64
οικισμούς και χωριουδάκια, και περίπου 3500 μόνιμους κατοίκους.
Πρόσβαση
Mε αεροπλάνο επιδοτούμενες πτήσεις, το καλοκαίρι καθημερινά από Αθήνα, αραιά από
Θεσσαλονίκη.
Με πλοίο από Νεάπολη, Γύθειο, Καλαμάτα, Κίσσαμο Χανίων Κρήτης, Ρέθυμνο Κρήτης και
Πειραιά.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.kythera.gr/gettinghere/routes.php
Παραλίες
Aνάλογα με τους αέρηδες επιλέξτε μία από τις παραλίες στα ανατολικά
(Παλαιόπολη, Καλαδί, Φυρή Άμμος) ή μία από τις παραλίες στα Νότια και Δυτικά
(Μελιδόνι, Διακόφτι, Χαλκός).
Παραδοσιακά προϊόντα – υπαίθρια αγορά
Μην ξεχάσετε να ανακαλύψετε τα πασίγνωστα Κυθηραϊκά παξιμάδια, την παραδοσιακή
φατουράδα, το εκλεκτό θυμαρίσιο μέλι, το τυρί των Μητάτων, καθώς και τα αμάραντα
αγριολούλουδα “Sempreviva” (πάντα ζωντανά) που συναντά κανείς αποκλειστικά στα
Κύθηρα. Κάθε Κυριακή πρωί υπάρχει υπαίθρια αγορά στην πλατεία του χωριού Ποταμός.
Διασκέδαση
Μερκάτο, Χώρα
Πολυχώρος Ζείδωρος, Καψάλι
Υπαίθριες συναυλίες και μπαράκια στο γραφικό λιμανάκι του Αυλέμονα
Αξιοθέατα
Κάστρο στη Χώρα
Το νησάκι Χύτρα απέναντι από τη Χώρα
Καταρράκτες και σπήλαιο Αγίας Σοφίας στο Μυλοπόταμο
Πέτρινο γεφύρι κατουνίου στο Κάτω Λιβάδι
Παλαιοχώρα – αρχαίος οικισμός
Περίπατοι και οδοιπορικά στο νησί
Βόλτα στον παραδοσιακό οικισμό Αρωνιάδικα
Τα Αντικύθηρα
Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις για τις παραλίες, τη διασκέδαση
και τα αξιοθέατα του νησιού.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.kythera.gr
www.kithera.gr
www.kythira.gr
www.visitkythera.gr
www.kythiraweb.com

Αρωνιάδικα, Κύθηρα

Ιδιοκτησία
Ευμορφία Μπάρδη

Τηλ. - Φαξ 27360-33.398 ή 210-96.50.134
Κινητό 6977-84.29.24
info@portari-houses.com
www.portari-houses.com

