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Pine Estate by Poseidonion Grand Hotel:  
Ο παράδεισος είναι γαλάζιος και πράσινος και βρίσκεται στις Σπέτσες

Ονειρεύεστε κι εσείς τη Μεγάλη Απόδραση; Προσωπικά, όλο και 
πιο συχνά πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνει και να απολαμβάνει ένα 
στάδιο ιδιαίτερου διαλογισμού κι είναι πραγματικά περίεργο το με 
πόση ευκολία το κάνω, καθώς προ covid περνούσα ατέλειωτες 
ώρες με την yoga instructor συζητώντας την αδυναμία μου να συ-
γκεντρωθώ στις ανάσες και στο υπερβατικό του θέματος. Τώρα πια 
με το που σκέφτομαι ήλιο, θάλασσα, αμμουδιά διακτινίζομαι αυτό-
ματα σε έναν μικρό, ιδιωτικό παράδεισο. Ορκίζομαι, μάλιστα, ότι 
έχω γίνει τόσο καλή που αισθάνομαι τη ζεστασιά από το φως, νιώ-
θω την αρμύρα στα χείλη κι έχω στη μύτη μια μυρωδιά από πεύ-
κο και αντηλιακό.

Βοηθούν, βέβαια, κατά πολύ και τα όσα διαβάζω στo mail μου και 
που αυτή την περίοδο, όπως κάθε χρόνο, αφορούν στην έναρξη της 
τουριστικής περιόδου - σύμφωνα με όσα ακούγονται θα ξεκινήσει 
κάπου στα μέσα Μαΐου. Πρόσφατα, λοιπόν, μέσω του υπολογιστή 
μεταφέρθηκα εν ριπή οφθαλμού στις αγαπημένες μου Σπέτσες, ένα 
νησί που λατρεύω και είχα τη χαρά πέρσι το καλοκαίρι να βρεθώ 
κοντά του. Αφορμή για αυτό το virtual ταξίδι ήταν το Pine Estate. 
Διάβασα πως πρόκειται για τη νέα προσθήκη στην οικογένεια του 
Poseidonion Grand Hotel και είδα με χαρά πως αποτελεί μια ακό-
μη customised πρόταση σε όσα όμορφα πρότζεκτ έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα. Αυτή τη φορά, μελετώντας το υλικό, διαπίστωσα ότι δίνεται 
έμφαση στον συνδυασμό ιδιωτικότητας και προσωποποιημένων 
υπηρεσιών που έτσι κι αλλιώς είναι μια από τις κυρίαρχες τάσεις 
στον τουρισμό, αλλά μη μπερδευτείτε από όσα σας περιγράφω μέ-
χρι αυτή τη στιγμή και πιστέψετε πως πρόκειται για ένα ακόμη τυ-
πικό luxury retreat. Η ομάδα του Poseidonion Grand Hotel θέλει το 
Pine Estate να αναδείξει την κοσμική και ιστορική προσωπικότητα 
του νησιού και από ότι βλέπω έχει όλα τα φόντα να το καταφέρει.

Ας επανέλθουμε, λοιπόν, στον διαλογισμό για τον οποίο σας μίλησα 
πριν για να καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω. Κλείστε τα μάτια και 
φανταστείτε ένα ήσυχο καταπράσινο ακρωτήριο στην κατά τα άλλα 
κοσμοπολίτικη περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Εκεί βρίσκεται ένα πα-
ραδοσιακό κτήριο κυνηγετικό καταφύγιο μέσα σε μια έκταση γεμά-
τη από πεύκα, ελαιόδεντρα, φοίνικες και κυπαρίσσια που διαθέτει 

πανοραμική θέα 360ο. Μπροστά σας απλώνεται το απέραντο γαλά-
ζιο κι ένα μαγικό φόντο που περιλαμβάνει τα νησάκια της Σπετσο-
πούλας, του Τρίκερι και του Αγίου Ιωάννη ενώ το βλέμμα σας φτά-
νει έως και την Ύδρα. Αυτή η παραδοσιακή βίλα, η οποία δεσπόζει 
ακριβώς πάνω από τη θάλασσα, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενή-
σει έως και 12 άτομα και διαθέτει 5 αυτόνομα δωμάτια με μπάνια 
που βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο με τον περιβάλλοντα χώρο, τον 
ατμοσφαιρικό κήπο και την infinity πισίνα. Δίπλα της βρίσκεται και 
ένας πλήρως ανεξάρτητος ξενώνας ιδανικός για 2 φιλοξενούμε-
νους, ενώ στο κεντρικό οίκημα θα βρείτε μια πλήρως εξοπλισμέ-
νη κουζίνα, δύο καθιστικούς χώρους, ένα πιάνο (!), home office με 
όλες τις ανέσεις για εργασία εξ΄ αποστάσεως, εξωτερικό bar, bbq, 
yoga terrace, εξωτερικά spots με άπλετη θέα στο Σπετσιώτικο το-
πίο. Και σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά, μια σειρά concierge 
υπηρεσιών από τους συνεργάτες του Poseidonion Grand Hotel έρ-
χονται να ολοκληρώσουν το απόλυτο pampering.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ βρίσκομαι νοητά ήδη εκεί, στην ιδι-
ωτική παραλία του Pine Estate εντελώς παραδομένη στη χαρά που 
σου δίνει η αγκαλιά της φύσης, χαμένη σε όλους τους τόνους του 
πράσινου και του μπλε. Κι από εκείνο το σημείο, ακούω στο μυαλό 
τη φωνή της δασκάλας μου στη yoga: Breath in, breath out.


