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Villa Dikoarch: Νέα άφιξη στη Χαλκιδική
Μία πολυτελής κατασκευή µέσα σε ένα µοναδικό φυσικό τοπίο

Η νέα Villa Dikoarch στη Χαλκιδική ξεκίνησε τη λειτουργία µόλις πέρυσι και
µάλιστα στην εκπνοή της καλοκαιρινής
σεζόν αφού οι εργασίες αποπεράτωσής
της ολοκληρώθηκαν στα µέσα Αυγούστου. Φέτος είναι έτοιµη να υποδεχθεί
τους επισκέπτες της, σε ένα παρθένο
ακρωτήρι 6.000 τ.µ., ανάµεσα σε έναν
υπέροχο µεσογειακό κήπο και αρχαίες
ελιές. Η εξοχική κατοικία διαθέτει 5 υπνοδωµάτια. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 10
άτοµα. Ωστόσο, δεν αποτελεί µια τυπική
παραθεριστική κατοικία αφού µπορεί να
προσφέρει στον επισκέπτη πολλά περισσότερα από τη θάλασσα και τη θέα.
Η κατασκευή σε αρµονία
µε το φυσικό τοπίο
Η έµπνευση για την κατασκευή του
σπιτιού στη Λαγόµανδρα της Σιθωνίας
προέκυψε µέσα από την πρώτη αλληλεπίδραση µε τη βραχώδη περιοχή, από την
πρώτη θέα της απέραντης θάλασσας και
της αίγλης του ηλιοβασιλέµατος. Έτσι, η
όλη κατασκευή αναπτύχθηκε µε βάση τα
χαρακτηριστικά αυτής της µοναδικής περιοχής. Το λόφο, τη χερσόνησο, το βραχώδες έδαφος, την απέραντη θέα στη
θάλασσα και τον ορίζοντα. Τα φυσικά
στοιχεία της περιοχής µελετήθηκαν σε
σηµαντικό βαθµό ώστε να αλληλοεπιδρούν δυναµικά µε την τοποθεσία και
τη µορφολογία του κτιρίου αλλά και τα
υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή. Ο κύριος σκοπός δεν ήταν το
κτίριο να εξαφανιστεί στο τοπίο, ούτε να
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επιβληθεί στην άγρια περιοχή, αλλά να
αλληλοεπιδρά µε αυτό συνεχώς. Κάθε
φυσικό στοιχείο γίνεται σταδιακά µέρος
του σχεδιασµού αγκαλιάζοντας τους χώρους, συµπληρώνοντας την ατµόσφαιρα
κάθε γωνιάς του κτιρίου µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατά από τον χρήστη.
Αυτή είναι η µεγαλύτερη πρόκληση, ο
χρήστης να χαθεί στο παιχνίδι επικοινωνίας του κτιρίου µε το περιβάλλον του.
Εποµένως τα τρία πιο ελκυστικά στοιχεία
της κατοικίας είναι η τοποθεσία, η αρχιτεκτονική και οι παροχές όπως η πισίνα
µήκους 22 µέτρων, η πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα και ο υπόγειος χώρος των
σπα. Χαµάµ και σάουνα, γυµναστήριο και
αίθουσα κινηµατογράφου συµπληρώνουν
τις παροχές.
Ιδιωτικότητα και αποµόνωση
για όσους τα επιζητούν
Η ζεστασιά ενός σπιτικού, η οικεία ατµόσφαιρα και ελευθερία κινήσεων στο χώρο
χωρίς την παρουσία και τη συµβίωση σε
κοινόχρηστους χώρους µε αγνώστους
είναι κάποιοι από τους λόγους που κάποιος θα επιλέξει µία αυτόνοµη κατοικία
για τις διακοπές του.
Για τους επισκέπτες της Villa Dikoarch,
ένας παραπάνω λόγος που επιλέγουν το
κατάλυµα είναι η ιδιωτικότητα και η αποµόνωση που προσφέρει χάρη στην τοποθεσία και τον τρόπο που είναι κτισµένο
µέσα στο οικόπεδο, σε συνδυασµό µε την
ασφάλεια και την πλήρη εξυπηρέτηση
ξενοδοχειακού τύπου. Μένοντας κάποιος

στο κατάλυµα Dikoarch αντιλαµβάνεται
και την ιδιωτικότητα µέσα σε αυτό καθώς όλα τα δωµάτια έχουν ανεξάρτητη
είσοδο το καθένα και δικό του κωδικό
πρόσβασης. Τα υπνοδωµάτια και οι υπόλοιπες παροχές κατανέµονται αρµονικά
σε δύο κτίρια.
Στο επίκεντρο η παροχή
ξεχωριστών εµπειριών
Η Villa Dikoarch ολοκληρώθηκε και αποπερατώθηκε στα µέσα Αυγούστου του
2020. Παρ’ όλη τη δύσκολη κατάσταση
λόγω της πανδηµίας που έπληξε τον τουρισµό, οι πρώτοι επισκέπτες κατέφθασαν
στη Villa Dikoarch προς την εκπνοή της
καλοκαιρινής σεζόν. Το αρχικό ενδιαφέρον για διαµονή καλύφθηκε κυρίως από
ξένους, κεντροευρωπαίους.
Ο ξένος επισκέπτης θέλοντας να ξεφύγει
από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας στη
χώρα του, επιζητά λίγες µέρες χαλάρωσης και ξεκούρασης απολαµβάνοντας το
απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι µέσα από
τα φαγητά και τον τρόπο διασκέδασης.
Όλα αυτά µπορεί να τα απολαύσει στη
Villa Dikoarch µέσα από τις παροχές που
προσφέρονται, όπως για παράδειγµα ένα
δείπνο µε ελληνικό µενού, από τον σεφ
της βίλας, καθώς ο ήλιος δύει πίσω από
τον Όλυµπο. Η φιλοσοφία και γενικότερα ο στόχος της Villa Dikoarch είναι
να γίνει κατανοητή η ιδιοσυγκρασία του
επισκέπτη ώστε να του προσφερθούν ξεχωριστές εµπειρίες µέσα τις παροχές και
τη διαµονή του στο κατάλυµα.
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