AGENDA

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Πριν και μετά
την ένταση
της Μυκόνου,
επιβάλλεται ήρεμη
ατμόσφαιρα.

Μύκονος

ΒILL & COO
THE SEQUEL
Η επιτυχία του μπουτίκ ξενοδοχείου Bill
& Coo Suites and Lounge στη Μεγάλη
Άμμο της Μυκόνου οδήγησε στην
επέκτασή του. Το ολοκαίνουριο Bill &
Coo Coast Suites μόλις ολοκληρώθηκε
από το γραφείο K-Studio Architects
στην παραλία Άγιος Ιωάννης και
αποτελεί την επιτομή της barefoot
πολυτέλειας. ΑΠΌ ΤΗ ΔΑΝΆΗ ΜΑΚΡΉ
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ο μπουτίκ ξενοδοχείο της Μυκόνου
επιδιώκει να θυμίσει τις πρωταρχικές αξίες
για τις οποίες το νησί των ανέμων έγινε
το hot spot των κοσμοπολιτών όλων
των εποχών: την πρωτοπορία στον τρόπο
ζωής και την εξαιρετική φυσική ομορφιά του. Σε αυτό
το πλαίσιο το αγαπημένο Bill & Coo Suites and Lounge,
κοντά στην παραλία Μεγάλη Άμμος, απέκτησε ένα αδελφάκι,
το ολοκαίνουριο Bill & Coo Coast Suites, στην παραλία του
Αγίου Ιωάννη. Η προσθήκη στη συλλογή των ξενοδοχείων
Bill & Coo μόλις ολοκληρώθηκε από τo γραφείο K-Studio
Architects και συνδυάζει το σεβασμό στην ηρεμία και τις
προσωπικές στιγμές με την ευχαρίστηση και την κοινωνικότητα
που προσφέρει η ζωή δίπλα στη θάλασσα, όπως επίσης
το casual lifestyle με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.
Ακολουθώντας την επιτυχημένη συνταγή του πρώτου
Bill & Coo, το K-Studio προσανατόλισε τις 15 σουίτες
στη θαλασσινή θέα και το ηλιοβασίλεμα, μένοντας πιστό
στο ρομαντικό concept των ξενοδοχείων που πήραν
το όνομά τους από τους ήχους των ερωτευμένων περιστεριών.
Εσωτερικά, ο κυκλαδίτικος μινιμαλισμός και η παράδοση
περνούν από το καλειδοσκόπιο των αρχιτεκτόνων και
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μετατρέπονται σε μια πρόταση κομψής διαβίωσης. Τα κουφωτά
ράφια –σκαλισμένα στους τοίχους– υπακούν σε γραμμικούς
κανόνες, ενώ οι κατά τόπους καμπυλότητες παραπέμπουν
στις κυκλαδίτικες κατοικίες-σπηλιές του παρελθόντος.
Το ανοιχτόχρωμο ξύλο σε custom-made έπιπλα, τα ψάθινα
καλάθια και τα μινιμαλιστικά κεραμικά βάζα επικαλούνται
την παραδοσιακή ελληνική αισθητική και λειτουργικότητα.
Τα ουδέτερα χρώματα και τα υφάσματα –λινά και βαμβακερά–
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα home away from home.
Το design υπηρετεί την άνεση που ολοκληρώνει την chill-out
εμπειρία των διακοπών. Τα πολυτελή προϊόντα περιποίησης,
οι ξαπλώστρες στη βεράντα, η smart TV, το iPod station και
η πισίνα ή το τζακούζι εξοπλίζουν κάθε σουίτα και προσφέρουν
μια μοναδική εμπειρία. Έτσι, η ξεκούραση, η διασκέδαση και
η ευεξία είναι μια απλή υπόθεση για την οποία έχει ήδη
φροντίσει το ξενοδοχείο – ειδικά στην πισίνα υπερχείλισης,
που γίνεται ένα με τον ορίζοντα με τη Δήλο να αχνοφαίνεται.
Όπως και στο Bill & Coo Suites and Lounge, έτσι και
στο νέο κατάλυμα τις γεύσεις στο εστιατόριο επιμελείται
ο πολυβραβευμένος Αθηναγόρας Κωστάκος.
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