υπεροχη
ζωη
Eπιμέλεια: Στέλλα Λιζάρδη

Ρεπορτάζ αγοράς: Ειρήνη Μαγκωνάκη, Γεωργία Παντελέ, Ίρις Λεονταρίτη,

ΒΕΡΕΣ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
CARTIER, CARTIER
BOUTIQUE.ΓΟΒΕΣ
ROBERTO CAVALLI,
LUISA. ΠΕΠΛΟ
LANVIN, LANVIN
BOUTIQUE, WWW.
NΕT-A-PORTER.
COM. ΓΑΜΗΛΙΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΘΕΜΙΣ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ.

ΦΩΤΟ: FAIRCHILD ARCHIVE

μεγάλη
στιγμή
Όνειρο και
επιθυμία,
ο γάμος έχει
το δικό του
«τυπικό»,
βγαλμένο
από
παραμύθι.

Shangri-la Rasa Ria Resort

Belize

εμπειρίες ζωής

Ολοκαίνουργια resorts και παραδεισένιοι τόποι,
μοναδικά ταξίδια για νεόνυμφους και μη.
Από τον Γιώργο Κυριακίδη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΤΟΥ. ΦΩΤΟ: SHUTTERSTOCK.COM

A

πολαύστε το ηλιοβασίλεμα σε μια σεζλόνγκ στην παραδεισένια ακτή Pantai
Dalit του Shangri-La Rasa Ria resort
στηΜαλαισίας, δοκιμάζοντας ινδικά
πιάτα και gourmet εδέσματα, αφού
πρώτα έχετε εξερευνήσει τo τροπικό δάσος που το περιβάλλει. To spa του είναι εξαιρετικό, ενώ οργανώνονται δραστηριότητες όπως μικρές κρουαζιέρες, ιππασία
και γκολφ για ξενοιαστες διακοπές. (www.shangri-la.
com/en/property/kotakinabalu/rasariaresort). Περπατήστε στην πάλλευκη αμμουδιά των ακτών της Belize, απολαμβάνοντας τον παχύ ίσκιο ενός κοκοφοίνικα, με το γαλάζιο της Καραϊβικής στα πόδια σας . Εναλλακτικά, στο
Tierra Patagonia Hotel & Spa στην απομακρυσμένη Παταγονία των Άνδεων της Χιλής, το άγριο τοπίο και η εξερεύνηση εναλλάσσονται με χαλαρωτικά μασάζ, ενθουσιάζοντας όσους το επισκέπτονται από τον Οκτώβριο ως τον
Απρίλιο (www.tierrapatagonia.com). 61 παραθαλάσσιες
βίλες με ιδιωτική πισίνα στο Vagaru Island στις Μαλδίβες,
με διαστάσεις από 120 ως 280τμ, προσφέρουν την απαράμιλλη αισθητική και relaxed πολυτέλεια που χαρακτηρίζει το Viceroy brand. Highlight, οι Spa villas που σχεδόν επιπλέουν στο νερό αλλά και τα πέντε εστιατόρια που
κρατούν το ενδιαφέρον της παραμονής αμείωτο (www.
viceroyhotelsandresorts.com/maldives). Στο ιδιωτικό νησί του Song Saa στην Καμπότζη, 27 βίλες πνιγμένες στη
βλάστηση αιωρούνται πάνω από τιρκουάζ νερά, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για απομόνωση και ηρεμία σ’
έναν επίγειο παράδεισο (www.songsaa.com).

ULUSABA ΝΟΤ

WWW.VOGUEHELLAS.GR

Tierra Patagonia

Viceroy Maldives Resort

Song Saa

Ulusaba βάπτισε ο Sir Richard Branson το νέο του απόκτημα, ένα
Private Game Reserve στη Νότιο Αφρική. Επιλέξτε ανάμεσα σε σουίτες στην κορυφή ενός λόφου με θέα το πυκνό δάσος ή bungalows
ανάμεσα σε υπεραιωνόβια δέντρα και άγρια ζώα που περπατούν κυριολεκτικά δίπλα σας, με την παράσταση να κλέβει ένα απομονωμένο tree house με θέα στο φαράγγι Xikwenga. Απολαύστε χαλαρωτικά μασάζ, αφρικανική κουζίνα και σαφάρι σ’ ένα ταξίδι-εμπειρία ζωής. Αξίζει να σημειωθεί πως το Ulusaba στηρίζει την τοπική κοινωνία,
παρέχοντας πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως νερό, φαγητό και
ιατρική βοήθεια (www.ulusaba.virgin.com).
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