فندق -بوتيك مفعم بالروح اﻹغريقية

في موقع فريد على خليج ميكالي آموس ،وعلى بعد نزهة
على اﻻقدام من ميكونوس البلدة ،يحتل هذا الفندق -
ب-وت-يك مساح-ة م-ن ال-رف-اه-ي-ة وال-ف-خ-ام-ة ب-واسط-ة اث-ن-ي-ن
وثﻼثين جناحاً بمسحات ألوان اﻻبيض والرمادي والكريمي.
اجنحة تتوارى عن اﻻنظار وتمنحك أعلى معايير الخصوصية.
في هذه المساحة الرحبة واللمسات الرائعة أجنحة من درجة
خمسة نجوم ستجعلك تشعر ،وبحق ،كأنك في مخبئك
الخاص .كل جناح يجمع بين الخبرة العريقة ويسر الراحة
العصرية بلمسات الفخامة اﻻصلية .انغمس في هذا النمط
من اﻻسلوب اﻻغريقي ودع الفندق – بوتيك BILL & COO
يقودك الى التقاليد اﻻغريقية لجزيرة ميكونوس ،من خﻼل
اﻻجنحة المجهزة باحدث وسائل التكنولوجيا واﻻثاث اﻻنيق
والتصاميم الجميلة .على مدى عشرة هكتارات ،هذه الواحة
البحرية التي تبعد فقط ثﻼثة كيلومترات عن ميكونوس،
يوفر لك  BILL & COOاجنحة مطلة على البحر ،في أجواء
تعيدك الى الزمن الغابر للحضارة اليونانية داخل الصاﻻت
وبهو الفندق الذي مضى على افتتاحه عشر سنوات فقط.
تمتع باجازة ﻻ تنسى وانت تراقب شمس الغروب السحري،
جزيرة ديلوس المقدسة وكنيسة مار يوحنا الخﻼبة.
 BILL & COOعنوانك اليوناني ﻹجازة مفعمة بالرومانسية
والذكريات التي لن ُتنتسى.
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CAESAR AUGUSTUS
لؤلؤة اﳉنوب اﻻيطاﱄ

عندما قرر مالك فندق  Caesar Augustusباولو سينيوريني فتح ابواب هذا
الصرح في جزيرة كابري ،حرص على ان يبقى العقار محافظاً على الهوية المميزة
للجنوب اﻻيطالي.
هذا المجمع البحري الحائز جائزة  ،Relais & Chateauxيضم خمساً وخمسين غرفة
وجناحاً ومسبحاً بانورامياً ومطبخاً يتميز بالمنتجات العضوية من حدائق الفندق.
كل نافذة وشرفة في هذا الفندق الفخم تطل على خليج نابولي الرائع.
حيث يستطيع الضيوف اﻷستمتاع بالمناظر المطلة على جبل  Vesuviusهندسة
هذا الفندق بنجومه الخمسة مستوحاة من طابع البحر اﻷبيض المتوسط حيث
اﻻرضيات من الفخار ،وحيث الحمامات تضم أحواضاً من الرخام في الكثير منها
خاصية المساج المائي المشهورة في الحمام التركي والحمام التقليدي.
أما المطعم فسيترك حتماً إنطباعاً مميزاً بما يحتويه من أقواس ضخمة على الطراز
الروماني والنوافذ المشرقة.
وفي النهاية ﻻ تنسى التواصل مع فريق الفندق الخبير في تنظيم جوﻻت الى بعض
اﻷماكن السياحية الرئيسية في الجزيرة بما في ذلك «الكهف اﻷزرق» الشهير.
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