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Διακοπές στην Κεφαλονιά: H Sui Generis Villa των Aria Hotels 
υπόσχεται ιδιωτικότητα και άνεση

Τα Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και 
ανεξάρτητων κατοικιών, προσθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους την 
πρώτη κατοικία στο μεγαλύτερο νησί του Ιονίου, την Κεφαλονιά. 
Με ονομασία εμπνευσμένη από τη φράση Sui Generis που σημαί-
νει «μοναδική», το νέο πολυτελές κατάλυμα είναι έτοιμο να υπο-
δεχθεί τους πρώτους της επισκέπτες από τα μέσα Μαΐου.

Η μοναδική αυτή βίλα, έκτασης 200 τ.μ., βρίσκεται σε ένα λόφο 
πάνω από τον κόλπο της Πεσσάδας, με υπέροχη θέα στο Ιόνιο Πέ-
λαγος και στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου. Ο μοναδικός σχεδιασμός 
και η ανεπιτήδευτη πολυτέλεια δημιουργούν την απόλυτη εμπει-
ρία διακοπών για παρέες φίλων, ζευγάρια και οικογένειες έως 
6 άτομα. Και αυτή η κατοικία ακολουθεί τη φιλοσοφία των Aria 
Hotels, με σχεδιασμό που επικεντρώνεται στην αυθεντική ελλη-
νική φιλοξενία, και χρήση εξαιρετικής ποιότητας, φυσικών και βι-
ώσιμων. Η Sui Generis Villa εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέ-
τει τρία υπνοδωμάτια με ξεχωριστά μπάνια, ανάμεσα στα οποία κι 
ένα master bedroom με ευρύχωρο ιδιωτικό μπάνιο, ανεξάρτητη 
μπανιέρα και ντους, χαμάμ, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ενιαία 
τραπεζαρία και καθιστικό.

Η Κεφαλονιά αποτελεί τον ιδανικό νησιωτικό προορισμό για όσους 
αναζητούν παραλίες με κρυστάλλινα νερά, επιβλητικά βουνά και 
όμορφα παραδοσιακά χωριά. Όσοι επιλέξουν τη Sui Generis Villa 
για τη διαμονή τους, εκτός από το νησί και τα σμαραγδένια νερά 
του, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τις ανέσεις του 
καταλύματος, όπως τον κήπο που εκτείνεται σε 5 στρέμματα, την 
πισίνα με το πλωτό σαλόνι, το τζάκι, το μπάρμπεκιου και το ιδιω-
τικό parking. Η νεόδμητη βίλα βρίσκεται σε απομονωμένη περι-
οχή στην Πεσσάδα, ένα χωριό που απέχει 15 λεπτά οδικώς από 
το Αργοστόλι και είναι κοντά σε παραλίες, και προσφέρει απερι-
όριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, ιδιωτικότητα και άνεση σε όλους 
τους επισκέπτες. 

I N F O
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
https://www.ariahotels.gr/el/sui-generis-villa-hotels

Τα τελευταία χρόνια τα Aria Hotels έχουν διευρύνει σημαντικά το 
χαρτοφυλάκιο τους με προσεκτικά επιλεγμένα ξενοδοχεία, βίλες 
και καταλύματα, φτάνοντας πλέον τα 41 ακίνητα σε 13 νησιωτικά 
και ηπειρωτικά θέρετρα σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα καταλύματα εί-
ναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να δίνουν στους επισκέπτες μια γεύση 
της αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας. Η φιλοσοφία των Aria Hotels 
στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: το περιβάλλον, τον πολιτισμό και 
το πάθος για ανακάλυψη. Προτεραιότητα αποτελεί η παροχή υπηρε-
σιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο τις αναζητήσεις του σύγχρο-
νου ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό με 
την αρχιτεκτονική, τον σεβασμό στα πρότυπα του τοπίου και την ιδι-
αίτερη τοποθεσία, να δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας.

https://www.ariahotels.gr/el/sui-generis-villa-hotels

