
104 1  5 star Ένα νέο resort στις Μαλ-
δίβες, στα καταγάλανα, 
διάφανα νερά του αρχι-
πελάγους από τα COMO 
Hotels & Resorts, τη θρυ-
λική αλυσίδα-ορόσημο σε 
ολόκληρο τον παγκόσμιο 
ταξιδιωτικό χάρτη. Ένας 
ιδανικός γαμήλιος προο-
ρισμός-απόδραση στον 
Ινδικό Ωκεανό, στο αξεπέ-
ραστο Μaalifushi που εγκαι-
νιάζει προς αναμονή του 
διεθνούς jet set, το επίσημο 
άνοιγμα των πυλών του στις 
01 Μαρτιου 2014!

Wedding 
Destination 
Μαλδίβες by 
 

Π
ρόκειται για 66 πολυτελή 
καταλύματα χτισμένα στο 
νησί Thaa Atoll, σε πλήρη 
αρμονία με την παραδοσιακή 
τοπική αρχιτεκτονική:  garden-

view και overwater βίλες και σουίτες με θέα 
την καρδιά του τροπικού δάσους και αντί-
στοιχα χτισμένες επάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας με προβλήτες προς ιδιωτική 
χρήση. Η φιλοσοφία της minimal απλότη-
τας και απόλυτης αρμονίας, εδώ διασταυ-
ρώνεται με μία άλλη φιλοσοφία: αυτή της 
σικ πολύτέλειας της πολυβραβευμένης σε 
ολόκληρο τον κόσμο αλυσίδας των COMO 
Hotels.
Όλα βρίσκονται εδώ: COMO Shambala 
Retreat spa, yoga, sauna, jakuzzi καθώς και 
η εξαιρετική τοπική, fusion και διεθνής κου-
ζίνα στα δύο εστιατόρια “Madi”. Ασφαλώς 
δε θα μπορούσε κανείς να παραλείψει τις 
δραστηριότητες και αξέχαστες εμπειρίες 
που παρέχονται στο Maalifushi: οι καταδύ-
σεις, τα θαλάσσια σπορ και το πικνίκ στην 
αμουδιά, η κρουαζιέρα με τα δελφίνια, και 
η ιστιοπλοϊα είναι μόνο μερικές από αυτές. 
Μην χάσετε το sushi bar “Tai” και το αντί-
στοιχο cocktail bar με θέα το ηλιοβασίλεμα 
στον ωκεανό, καθώς και τις εξαιρετικές 
chill out μουσικές του “Thila bar”. Επίσης 
μπορείτε να συνδιάσετε τη διαμονή σας με 
το πολυτελές Cocoa resort το πρώτο ξενο-
δοχείο της αλυσίδας Como στις Μαλδίβες.

Η φιλοσοφία της minimal απλότητας  
και απόλυτης αρμονίας διασταυρώνεται  

με τη φιλοσοφία της σικ πολυτέλειας  
της αλυσίδας των COMO Hotels
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Healthy living philosophy! 
“Shambala”, όπως αναφέρεται στα αρχαία 
Βουδιστικά κείμενα σημαίνει “ιερός τόπος 
ευδαιμονίας”. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία 
των COMO Resorts, η ευδαιμονία και από-
λυτη ισορροπία του εαυτού βρίσκονται 
εντός μας, επομένως σκοπός είναι η ανα-
ζήτησή τους με τα πιο κατάλληλα μέσα 
για την πραγμάτωσή τους μέσα από το 
σώμα, την ψυχή και το πνεύμα: οργανική 
διατροφή ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας 
σε γεύση και διατροφική αξία, fitness και 
θεραπείες ολιστικής προσέγγισης όπως 

massage και spa, είναι μερικές από τις 
παροχές που απολαμβάνει ο επισκέπτης 
κατά τη διαμονή του στα Como Resorts.
Το Maalifushi έχει πολλούς λόγους για τους 
οποίους ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα 
resorts στις Μαλδίβες. Η πολύτέλεια, η 
μοναδική ατμόσφαιρα, οι ασύγκριτες 
παροχές και οι εγκαταστάσεις, το μονα-
δικό τοπίο με τη σπάνια εξωτική φύση, είναι 
μόνο μερικοί από τους λόγους αυτούς, για 
να κρατήσει κανείς για πάντα μέσα του την 
εμπειρία ενός μοναδικού ταξιδιού στον 
Ινδικό Ωκεανό!

Η Exotic Tours μας εξασφαλίζει καθημε-
ρινές, εγγυημένες αναχωρήσεις για τις 
Μαλδίβες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
και σε συνδιασμό με ενδιάμεση στάση 
στο Ντουμπάι και ειδικές παροχές για νεό-
νυμφους (ειδικές τιμές/προσφορές, για 
έγκαιρες κρατήσεις). Ειδικά για το ξενο-
δοχείο Maalifushi by Como σας προσφέρει 
για διαμονή 5 διανυκτερεύσεων, 2 έξτρα 
νύχτες δωρεάν. Για κρατήσεις έως και 45 
ημέρες νωρίτερα προσφέρουμε επιπλέον 
150USD ανά ημέρα, ως credit για έξοδα σε 
spa και γεύματα.

Σύμφωνα με τη 
φιλοσοφία των 
COMO Resorts, 
η ευδαιμονία 
και απόλυτη 
ισορροπία του 
εαυτού βρίσκονται 
εντός μας
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Οι Βικτώρια και Έλενα 
Αρζόγλου είναι αρχιτέκτονες 
μηχανικοί και interior designers

Ο σχεδιαστής Vito Nesta δημιούργησε μια πρωτότυπη και παιχνιδιάρικη συλ-
λογή κεραμικών εμπνευσμένη από διάφορα ειδή ραπτικής που ακούει στο όνομα 
“Sartoria”. Τα κουμπιά, οι παραμάνες, οι δαχτυλήθρες και οι βελόνες μεταμορφώ-
νονται σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που έρχονται να δώσουν μια άλλη πνοή 
στην τέχνη της art de la table και όχι μόνο. Χαρακτηρίζονται από το  
σύγχρονο design μέσα από το οποίο όμως ο σχεδιαστής  
καταφέρνει να αναβιώσει την παράδοση μεταλαμπαδεύοντας  
έτσι τις άξιες της οικογένειας και τούς δεσμούς του σπιτιού.

Hol�-Hol�!
Μια σειρά για σετ κρασιών με οικολο-

γικό χαρακτήρα υπογράφει ο σχεδιαστής 
giancarlo Ζema για την Οrigami Furniture. 
Καθαρές, ανάγλυφες γραμμές με οργανικό 

χαρακτήρα περιγράφουν τις περίτεχνες αυτές 
θήκες, οι όποιες φιλοξενούν υποδοχές για 

μπουκάλια κρασιού, σουβέρ, χαρτοπετσέτες και 
ανοιχτήρια. Το όνομα της συλλογής προέρχε-
ται από τον συνδυασμό της αγγλικής λέξης 

“hole-τρύπα” και την ισπανική έκφραση 
“olé - ζήτω ..!” Κομψές και ταυτόχρονα 
πρακτικές μπορούν να κοσμήσουν 

καινοτόμες κουζίνες και όχι 
μόνο!

“Οφθαλμαπάτη” της ερήμου Κρυμμένο ανάμεσα στο άνυδρο 
τοπίο στην ερήμου της Καλιφόρνια ο αμερικανός καλλιτέχνης Phillip K Smith III μετα-
μορφώνει μια καλύβα ηλικίας 70 ετών. Ονομάζεται Lucid Stead και αποτελείται από 
καθρέφτη που στο φως της ημέρας αντανακλά και διαθλά το περιβάλλον έδαφος, 
όπως μια οφθαλμαπάτη, και φωτισμό LED στα τέσσερα σωζόμενα παράθυρα και την 
πόρτα που κατά τη διάρκεια της νύχτας εναλλάσσουν αποχρώσεις  
του μπλε, πράσινου, κίτρινου και κόκκινο.

Angels... 3D
3D-printed κοστούμια παρουσιάστηκαν 
στην επίδειξη μόδας εσωρούχων Victoria’s 
Secret. Φτιαγμένη από εκατοντάδες νιφά-
δες χιονιού η στολή κατασκευάστηκε για 
να ταιριάζει στο μοντέλο Lindsay Ellingson 
που η 3D σάρωση της ήταν απαραίτητη 
για να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες 
διαστάσεις της. Το “snow angel” κοστούμι 
έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία μεταξύ του 
νέου αρχιτέκτονα Βradley Rothenberg, 
την ομάδα σχεδίασης Swarovski και 
Victoria’s Secret καθώς η εκτύπωση έγινε 
από τη Shapeways.
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