Το Αρχοντικό του Κωστή
Chateaux Constantin
Eco Boutique Hotel
Άγκιστρο Σερρών

Το Αρχοντικό του Κωστή
Εκεί που η δηµιουργία συνάντησε την γνώση, εκεί που η άνεση
συνάντησε την παράδοση....
Εκεί που η φιλοξενία νίκησε τις δυσκολίες, εκεί που σταµατάει
ο χρόνος έστω και για λίγο.....
Εκεί που δεν σας ονοµάζουµε πελάτες.... αλλά φίλους.
Σας καλωσορίζω στο Ακριτικό χωριό Άγκιστρο,
που πριν από κάποια χρόνια ήταν στο περιθώριο.
Σας ευχαριστώ που δώσατε ζωή στο χωριό µας.
Σας ευχαριστώ µε όλη µου την καρδιά που κάνατε το όνειρο αληθινό.
Σας καλωσορίζω στο
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ
Σας ευχόµαστε υγεία και
να είστε πάντα καλά.
Φιλικά
Κωστής, Οικογένεια, Συνεργάτες

Το "Αρχοντικό του Κωστή" 'η το "παραμύθι του Κωστή΄"
Λίγες οι μέρες που μείναμε αλλά θα τίς θυμόμαστε σαν
μέρες παραμυθιού. Μοναδικές στιγμές . θεωρούμε μεγάλη
μας τιμή που είμασταν οι πρώτοι επισκέπτες αυτού του
στολιδιού του ‘Αγκιστρου. Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλές
δουλειές και καλή αντάμωση.
Δημήτρης, Μαργαρίτα
“σχόλιο επισκέπτη”

Περιγραφή
ΤO ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ βρίσκεται στο Άγκιστρο Σερρών, το οποίο είναι γνωστό για τις
ιαματικές πηγές Αγκίστρου, γνωστές ως το χαμάμ Αγκίστρου. Το μέρος το διακρίνει η πλούσια φυσική
ομορφιά, το καλό φαγητό στις ταβέρνες του χωριού και η έμφυτη φιλοξενία των κατοίκων, είναι ένας
προορισμός που μπορείς να αποδράσεις από την καθημερινότητα των πόλεων αλλά και της επαρχίας.
Αξίζει να τονίσω ότι το Άγκιστρο είναι από τις λίγες τοποθεσίες στην Ελλάδα που μπορείς να βρεθείς
στο βουνό χωρίς να υποστείς την οδήγηση σε δύσκολο οδικό δίκτυο. Το χωριό είναι αγκαλιασμένο από
καταπράσινα βουνά και βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από την εθνική οδό που ενώνει τη χώρα μας
με την γειτονική Βουλγαρία.
Το Eco Boutique Hotel διαθέτει στο σύνολο 10 δωμάτια εκ των οποίων τα πέντε είναι δίκλινα, τα τρία
είναι σοφίτες, επίσης υπάρχει μία σουίτα και ένα μικρό δίκλινο. Τα δωμάτια διαθέτουν διπλό κρεβάτι,
τηλεόραση, ελεύθερα δορυφορικά διεθνή κανάλια, DVD player, ψυγείο, mini bar με έξτρα χρέωση,
ντουλάπα, στεγνωτήρα μαλλιών, WC με ντους και παραδοσιακό νιπτήρα, τζακόσομπα, ένα είδος
μεγάλης μαντεμένιας σόμπας που λειτουργεί σαν τζάκι αλλά παράλληλα έχει το πλεονέκτημα να
προσφέρει την γλυκιά ζέστη της παραδοσιακής σόμπας ,τα ξύλα προσφέρονται δωρεάν. Η κύρια πηγή
θέρμανσης είναι το καλοριφέρ. Ζεστό νερό υπάρχει όλο το 24ωρο, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε καφέ
ή τσάι μέσα στο δωμάτιο χωρίς έξτρα χρέωση. Κατά την άφιξη σας περιμένει τοπικός γλυκύς οίνος από
παραγωγό της περιοχής. Τα σαμπουάν και τα αφρόλουτρα είναι της εταιρείας KORRES. Τα στρώματα
είναι του Επώνυμου Ιταλικού οίκου PerDormire, αντιαλλεργικά, με το επαναστατικό υλικό Memory
foam. Το πάπλωμα και τα δύο μαξιλάρια είναι πουπουλένια, τα δύο άλλα μαξιλάρια είναι σκληρά
ανατομικά. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά διακοσμημένο χώρο. Η έκπληξη είναι το πρωινό στο
δωμάτιο ότι ώρα επιθυμείτε χωρίς έξτρα χρέωση, το δωμάτιο διαθέτει τραπέζι με καρέκλες εστίασης,
επίσης υπάρχει άνετο μπαλκόνι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με θέα. Wi-Fi υπάρχει στον χώρο της
υποδοχής χωρίς έξτρα χρέωση.
Η σουίτα διαθέτει υδρομασάζ δίπλα στο κρεβάτι ενώ κάποια δίκλινα δωμάτια δεν διαθέτουν
τζακόσομπες. Επίσης διατίθενται επιτραπέζια παιγνίδια, τράπουλες και περιοδικά χωρίς έξτρα χρέωση.
Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πίσω μέρος της αυλής χωρίς έξτρα χρέωση.
ΤO ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ είναι δημιουργία του ίδιου του Κωστή, ο οποίος κατάφερε να παντρέψει την
καλαισθησία με την λειτουργικότητα, την παράδοση με την άνεση, έχει δημιουργήσει μια παραμυθένια
ατμόσφαιρα η οποία σε παραπέμπει σε διάφορες εποχές ταυτόχρονα.
Ο Κωστής είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας. Αυτό που κάνει το κάνει με αγάπη. Είναι απόφοιτος της
Ανώτατης Ξενοδοχειακής και Γαστρονομικής Σχολής του Μονάχου με μεταπτυχιακό στην Αγγλία ,
στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα έχει αποφοιτήσει από το τμήμα marketing και
διαφήμισης, με συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια που τον καθιστούν από τους πλέον
καταξιωμένους γενικούς διευθυντές της χώρας μας, διαθέτει δε και
εξαιρετικές γνώσεις στον τομέα της μαγειρικής και της οινογνωσίας.
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ όπως και όλες οι δημιουργίες του είναι φτιαγμένο
με μεράκι και αγάπη. Είναι ο χώρος που δεν σας ονομάζουμε πελάτες αλλά φίλους.
Το φιλόξενο κλίμα που επικρατεί σε συνδυασμό με τη άψογη αρχιτεκτονική και
την καλαισθησία θα σας κάνουν να νιώσετε τόσο άνετα που το μόνο σίγουρο
είναι ότι θα μας Εμπιστευτείτε ξανά.

“ ...Δίκαια κέρδισε το όνομα του… μείναμε ενθουσιασμένοι
από τη φιλοξενία και την αρχοντική ομορφιά ...”
σχόλιο επισκέπτη

“... εμείς ανακαλύψαμε
την περιποίηση την
άνεση, την ζεστασιά, το
χαμόγελο, την μυρωδιά
της απλότητας και της
ηρεμίας της φύσης …”
σχόλιο επισκέπτη

“ ...Απαράμιλλη αισθητική, ζεστή φιλοξενία,
έχουμε μείνει άφωνοι ...” σχόλιο επισκέπτη

“ ...Ευχαριστούμε
πολύ για τη
μοναδικότητα , τη
ζεστή φιλοξενία και
την υπέροχη αρχοντιά
..που νιώσαμε...”
σχόλιο επισκέπτη

Σουίτα

“... ήταν ότι καλύτερο για να ηρεμήσουμε, να
ξεχαστούμε, να ερωτευτούμε ξανά ...” σχόλιο επισκέπτη
Τα Στρώματα μας είναι του Επώνυμου Ιταλικού οίκου PerDormire.
Αντιαλλεργικά με το επαναστατικό υλικό Memory foam

Σοφίτα

“... ενα
καταπλητικό,
μαγικό και
παραδοσιακό
δώματιο ...”
σχόλιο επισκέπτη

Σοφίτα

Σοφίτα

“ ...Το πάπλωμα είναι μαγευτικό… σκέτο πούπουλο. Δεν
θες με τίποτα να σηκωθείς...” σχόλιο επισκέπτη
Η έκπληξη είναι το πρωινό στο δωμάτιο ότι ώρα επιθυμείτε χωρίς έξτρα χρέωση!!!

Δίκλινo

“ ...Η ζεστασία που
αναφυσάτε ήταν
πρωτόγνωρη...”
σχόλιο επισκέπτη

Σοφίτα

“ ...Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε στο σπιτικό σας

έτσι μας κάνατε να νιώσουμε...” σχόλιο επισκέπτη

“ ...Το αρχοντικό του
Κωστή, είναι από τα
ωραιότερα αρχοντικά
που έχουμε
επισκεφθεί...”
σχόλιο επισκέπτη

Τοπικά αξιοθέατα
Αγκίστρο ~ Το Άγκιστρο αποτελεί τελικό προορισμό για τον επισκέπτη που αναζητά την πραγματική
ηρεμία. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το «Ωρολόγιο» του Αγκίστρου, δημόσιο βυζαντινό κτίσμα που
κατασκευάστηκε επί Ανδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου. Το Βυζαντινό λουτρό του Αγκίστρου, το παλαιότερο σε
λειτουργία χαμάμ της Ελλάδος, χρονολογείται από το 950 Μ.Χ. και δέχτηκε σημαντικές αρχιτεκτονικές
επιρροές από τους Οθωμανούς κατακτητές, Το χαμάμ του Αγκίστρου είναι από τα παλαιότερα της χώρας.
Οχυρό του Ρούπελ ~ Το ηρωικό οχυρό του Ρούπελ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Άγκιστρο. Ο
επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί το οχυρό, που τμήμα του λειτουργεί ως μουσείο και στο κτίριο ΗΧΟΣ
ΚΑΙ ΦΩΣ μέσα από 20 λεπτη προβολή να μάθει τα ηρωικά γεγονότα της αντίστασης των Ελλήνων απέναντι
στα Γερμανικά στρατεύματα τον Απρίλιο του 41.
Η Λίμνη Κερκίνης ~ Η λίμνη Κερκίνης ένας από τους μεγαλύτερους υδροβιότοπους της Ελλάδας με σπάνια
φυσική ομορφιά όλες τις εποχές του έτους και με πληθώρα άγριων πουλιών. Στη λίμνη Κερκίνη υπάρχει
μεγάλη ποικιλία από άγρια πουλιά, όπως πελεκάνοι, αγριόπαπιες ερωδιοί κ.λ.π.
Σιδηροκάστρο ~ Tο Βυζαντινό κάστρο του Σιδηροκάστρου, πάνω στο γρανιτένιο βράχο Ισάρι, σύμβολο της
πόλης, πρωτοχτίστηκε το 527 Μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και ολοκληρώθηκε από τον Ανδρόνικο
Γ’ τον Παλαιολόγο (1326 Μ.Χ. -1341 Μ.Χ. ).
Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά ~ Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, ένας από τους σημαντικότερους
τόπους αναψυχής του Νομού Σερρών.
Ο Λαϊλιάς ~ Ο Λαϊλιάς που είναι ο σπουδαιότερος δασικός πνεύμονας του Νομού Σερρών, βρίσκεται στο
δυτικό τμήμα των βουνών της Βροντούς και απλώνεται σε έκταση 33.000,00 στρεμματων.
Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών ~ Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, κτίστηκε το 1270 Μ.Χ. και
αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης.
Το σπήλαιο Αλίστρατης ~ Το σπήλαιο Αλίστρατης διαθέτει τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε
διάφορους χρωματισμούς και σπάνιους σχηματισμούς από εκκεντρίτες ή ελικτίτες που δημιουργούνται
«αψηφώντας» το φυσικό νόμο της βαρύτητας και ακολουθώντας ακανόνιστες πορείες. Ο μεγάλος
αριθμός από τους σπάνιους εκκεντρίτες δίνει την μοναδικότητα στο συγκεκριμένο σπήλαιο
στον Ελλαδικό χώρο.
Ποταμός Αγγίτης ~ Σε απόσταση αναπνοής από την τεχνική είσοδο του σπηλαίου Αλιστράτη βρίσκεται
το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Στρυμόνα με μήκος
περίπου 75 χιλιόμετρα.
Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας ~ Η Ιερά Μονή σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε
υψόμετρο 753μ. Είναι ένας από τους δυο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και
σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την "αχειροποίητο
εικόνα της Θεοτόκου" και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της.
Αμφίπολη ~ Την πόλη την ίδρυσαν οι Αθηναίοι και ήταν η σημαντικότερη εστία του ελληνισμού
κατά την διάρκεια των μακεδονικών και ρωμαϊκών χρόνων. Ο Λέων της Αμφίπολης, είναι από τα πιο
σημαντικά μνημεία, όχι μόνο της Αμφίπολης αλλά και της Μακεδονίας, βρίσκεται δίπλα στη δυτική
όχθη του Στρυμόνα.
Χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο ~ Το νουμέρο ενα χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 2 ωρών (118 χλμ) από το Άγκιστρο. Το Μπάνσκο προσφέρει επίσης παγκόσμιας
κλάσης γήπεδο γκολφ το Pirin Golf με 18 τρυπες.
Casino ~ Σε απόσταση 8 χιλιόμετρων υπαρχή καζίνο στην γειτονική Βουλγαρία

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Προμαχώνας 7χλμ
Πλησιέστερο Αεροδρόμιο, στη Θεσσαλονίκη (SKG) 134χλμ
Πλησιέστερος Σιδηροδρομικός Σταθμός - ΚΤΕΛ, στο Σιδηρόκαστρο 28χλμ
Σιδηρόκαστρο 28χλμ Σέρρες 50χλμ Θεσσαλονίκη 130χλμ Αθήνα 630χλμ

Το Αρχοντικό του Κωστή
Chateaux Constantin

Άγκιστρο, Σερρών, 62300
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος & Παύλος
Κιν: +30 6974 780 751 και +30 6976 030 659
Για κρατήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ: +30 23230 41180 Fax: +30 23230 41260
e-mail: cost-ioa@otenet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.toarchontikotoukosti.gr
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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