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Regno Di Morea Boutique Hotel: Ένα νέο ξενοδοχείο  
άνοιξε στην καρδιά του Ναυπλίου

To 1864 o Francesco Morosini μαζί με αποφασισμένους Βενετσι-
άνους στρατιώτες κατέλαβε ολόκληρη την Πελοπόννησο από τους 
Τούρκους δημιουργώντας το Regno di Morea που άνθισε πολιτιστι-
κά μέχρι το 1715 αφήνοντας τα σημάδια της μέχρι σήμερα. Σε εκείνο 
το μικρό βασίλειο χρωστά το όνομά του το Regno Di Morea Boutique 
Hotel που άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της παλιάς πόλης του 
Ναυπλίου για να υποδεχτεί όσους επιθυμούν να περάσουν λίγες 
στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και μοναδικής φιλοξενίας. Το ξενο-
δοχείο κρατάει κάτι από τη γοητεία μιας άλλης εποχής - άλλωστε 
είναι μεσοτοιχία με το ιστορικό Δημαρχείο της πόλης- το Regno Di 
Morea αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης κομψότητας. Το κτήριο, 
στο οποίο βρίσκεται, είναι ένα παλιό αρχοντικό του 18ου αιώνα που 
έχει ανακαινιστεί με μεγάλη προσοχή και φροντίδα. Πλήρως εναρ-
μονισμένο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Ναυπλίου στέκει 
μεγαλοπρεπές λίγα μόνο μέτρα μακριά από την πλατεία Συντάγμα-
τος και την πλατεία Φιλελλήνων, διατηρώντας εξωτερικά τη χαρα-
κτηριστική χρωματική παλέτα της περιοχής και εσωτερικά διάφο-
ρες ρομαντικές λεπτομέρειες όπως τα παλιά παραθυρόφυλλα και 
την στριφογυριστή σκάλα που οδηγεί στους ορόφους των δωματί-
ων. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αλλά και προς την τοπική αρχι-
τεκτονική υπήρξε άλλωστε βασική παράμετρος κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού και δημιουργίας του ξενοδοχείου αλλά και στον τρόπο 
λειτουργίας του. 

Οκτώ μόλις δωμάτια, σχεδιασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια 
με φυσικά υλικά όπως ξύλο και μάρμαρο, προσφέρουν μία ατμό-
σφαιρα οικεία και φιλική εναρμονισμένη στις ανάγκες και τις επι-
θυμίες όσων αναζητούν ποιότητα στη φιλοξενία. H διακριτική πο-
λυτέλεια μεταφράζεται σε απαλό φωτισμό, κλινοσκεπάσματα από 
αιγυπτιακό βαμβάκι, pillow menu, suite pads, πολυτελή προϊόντα 
περιποίησης από τον Βρετανικό οίκο Jo Malone και ενδοδαπέδια 
θέρμανση συνθέτοντας μία αξέχαστη εμπειρία διαμονής. Στα ατού 

του ξενοδοχείου συμπεριλαμ-
βάνεται και το signature πρωινό 
του Regno Di Morea που είναι 
φτιαγμένο με φρέσκες πρώτες 
ύλες και καλύπτει κάθε διατρο-
φική προτίμηση και ανάγκη.

Το Regno Di Morea απευθύνεται 
στον σύγχρονο επισκέπτη που θέλει να συνδυάσει χαλάρωση και ξε-
κούραση μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας με καλό φα-
γητό και κρασί  σε έναν αγαπημένο προορισμό, λίγες ώρες μακριά 
από την Αθήνα. Παράλληλα, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός τα-
ξιδιώτη που επιθυμεί να εργαστεί μακριά από το γραφείο ή το σπί-
τι συνδυάζοντας διακοπές με εργασία, γνωστό και ως workation 
παρέχοντας workspaces σε κάθε δωμάτιο, macbooks κατόπιν συ-
νεννόησης, μηχανές καφέ nespresso και φυσικά ταχύτατη σύνδε-
ση στο διαδίκτυο.

Στο ισόγειο του ξενοδοχείου λειτουργεί καθημερινά, τόσο για τους 
ενοίκους του ξενοδοχείου όσο και για όλους τους επισκέπτες του 
Ναυπλίου το Regno Di Morea Wine Bar, ένας χώρος αφιερωμέ-
νος στο κρασί, με μια λίστα που περιλαμβάνει επιλογές από την Ελ-
λάδα αλλά και τον διεθνή αμπελώνα, αποτέλεσμα σκέψης του γνω-
στού οινολόγου Δημήτρη Χατζηνικολάου. Τα κρασιά συνοδεύουν 
casual bites από ένα all day menu αλλά και μοναδικά charcuterie 
boards. Αν βρεθείτε στο Ναύπλιο μη διστάσετε να το επιλέξετε για 
τη διαμονή σας.
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