
To ξενοδοχείο Μonteverdi, στο κέντρο 
του μεσαιωνικού χωριού Castiglionello 

del Trinoro, ανάμεσα στη Ρώμη και τη 
Φλωρεντία, μεταμορφώθηκε σ’ έναν 
παραμυθένιο προορισμό, που κάνει 

περήφανη την περιοχή της Τοσκάνης.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΙΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου 
χωριού ήταν μία επίπονη διαδικασία, 
που ξεκίνησε το 2004. Ο Michael 
Gioffi, αμερικανός δικηγόρος και 
καθηγητής δικαίου, μαζί με την 
αξιόλογη οικογένεια Origo του Foce 
Gardens κατάφεραν να διατηρήσουν 

και ν’ ανοικοδομήσουν αυτό το μεσαιωνικό χωριό. Με 
την εξαγορά ενός μοναδικού κτιρίου που βρισκόταν σε 
άθλια κατάσταση, ένα ολόκληρο χωριό αναβιώνει και η 
πολυαναμενόμενη έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου 
γίνεται πραγματικότητα. Το Monteverdi αποτελείται από 
τρία ολοκληρωμένα κτίρια, ένα ανακαινισμένο εκκλησάκι 
του 12ου αιώνα, ένα απ’ τα πιο διάσημα οινοποιεία στον 
κόσμο κι ένα αγρόκτημα, που καταλήγει στο ομώνυμο 
cafe, όπου ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει 
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το ξενοδοχείο 
ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012. Τα επτά κοσμήματα-βίλες 
προσφέρουν απαράμιλλη  άνεση, εντυπωσιακή θέα στην 
καταπράσινη κοιλάδα και στην ήρεμη, εξωτερική πισίνα, 
που είναι αδύνατον να μην απολαύσει ο επισκέπτης. 
Η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Ilana Miami με τη 
συνεργασία του Ernesto Bartolini της DA Studio -βασικός 
αρχιτέκτονας-, κατάφεραν να ξαναδώσουν ζωή στον 
χώρο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά 
αναζωογόνησαν την ήδη υπάρχουσα κατασκευή και 
μετέτρεψαν το ξενοδοχείο σ’ ένα δεύτερο σπίτι απόδρασης, 
σ’ έναν πνευματικό και  πολιτιστικό τόπο. 

Για την ανακαίνιση χρησιμοποιήθηκαν εγχώρια 
υλικά με σκοπό να γίνει αυθεντική αναπαράσταση 
της  προϋπάρχουσας κατάστασης.  Όλα είναι ξεχωριστά 
και αποπνέουν πολυτέλεια. Οι οροφές στηρίζονται σε 
ξύλινα αναπαλαιωμένα δοκάρια, που διατηρήθηκαν απ’ 
το προηγούμενο κτίσμα. Ένα απ’ τα μεγαλύτερα, deluxe 
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δωμάτια, το οποίο ξεπερνά τα 200τ.μ., διαθέτει τζάκι και μεγάλο ιδιωτικό 
κήπο, ενώ σ' ένα άλλο μια μπανιέρα από χαλκό γινεται το βασικό σημείο 
αναφοράς στον χώρο. Όλα είναι διακοσμημένα με τα πιο φίνα λευκά είδη 
και υφάσματα επίπλωσης, ενώ σχεδόν απ' όλα προσφέρεται άπλετη και 
μοναδική θέα του βουνού Cetona. Μια mini art gallery με κομμάτια από 
σύγχρονους, αναγνωρισμένους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο, κοσμεί 
κάθε δωμάτιο, που είναι εξοπλισμένο και με state of the art κουζίνα, 
όπου ένας προσωπικός σεφ προετοιμάζει γεύματα για τους ενοίκους, 
ενώ όλες οι βίλες παρέχουν απόλυτη προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
επισκεπτών. Μια ευαισθησία αγκαλιάζει με απλότητα τους χώρους, ενώ το 
φυσικό φως ξεχειλίζει παντού, ακολουθώντας μια καταπληκτική θέαση 
του φυσικού τοπίου τριγύρω. Κάθε γωνιά του ξενοδοχείου Monteverdi 
είναι ξεχωριστή κι έχει τη σφραγίδα της καλαίσθητης ιδιοκτήτριας και 
του σύζύγου της. Άτυπο σημείο συγκέντρωσης των επισκεπτών και των 
ενοίκων είναι το Cafe Monteverdi. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 2011 
κι εκεί μπορεί ν’ απολαύσει κανείς διάσημους, αξιόλογους ερμηνευτές 
σε υπαίθριες συναυλίες, απολαμβάνοντας συγχρόνως την ομορφιά της 
Τοσκάνης, με θέα το όρος Cetona, και φυσικά, τα καλύτερα τοπικά κρασιά 
και προϊόντα από την εύφορη αυτή περιοχή. Το cafe διευθύνουν ο Paolo 
Coluccia και ο Locanda Locatelli -εκπαιδευμένος σεφ-, προσφέροντας 
εποχιακά μενού που αλλάζουν καθημερινά. Το Monteverdi αποτελεί 
ένα καταφύγιο για το μυαλό και τις αισθήσεις. Σ’ ένα τοπίο ζεστό, 
μυστηριώδες, εκεί όπου τα καταπράσινα βουνά σε μια βαθειά κοιλάδα 
περιβάλλουν τις αισθήσεις με μια απαράμιλλη ηρεμία, ο επίγειος 
παράδεισος μας περιμένει. 
Info: monteverdituscani.com

Δείτε περισότερες 

φωτογραφίες στο 

www.glow.gr

GLOW  LIVING wINter 2013/14 154G|eSCaPe


	1.pdf
	2
	3

