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Πικουλιανικα,ΜυστρΑς

ΞενώναςΜαζαράκη

Country chic ατμόσφαιρα με ζεστασιά και θεατρικότητα σε έναν boutique ξενώνα
με ιδιαίτερη προσωπικότητα για γιορτές με βυζαντινή αύρα.
Χτισμένος σε υψόμετρο 600 μ., σε απόσταση αναπνοής από το μοναδικό αρχαιολογικό
χώρο του Μυστρά, σε μια κατάφυτη περιοχή
με πολλές πηγές στο χωριό Πικουλιάνικα, με
εύκολη πρόσβαση από τη Σπάρτη, ο «Ξενώνας Μαζαράκη» αναδεικνύει με φαντασία τη
μοναδικότητα του λακωνικού τοπίου. Από τη
γήινη ατμόσφαιρα του «Σταχυού» ως το χαλαρωτικό αυθεντικά country style της «Ελιάς» καθένα από τα εννιά δωμάτια του «Ξενώνα Μαζαράκη» (τα οποία μοιράζονται σε
έξι πέτρινες κατοικίες) διηγείται μια ιστορία
της ελληνικής γης κάνοντας τη διαμονή ιδιαίτερη εμπειρία. Εδώ οι γιορτές έχουν την ανεπιτήδευτη χαλαρότητα ενός εξοχικού σπιτι-
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ού και τη ζεστασιά ενός μικρού ξενοδοχείου
με άποψη. Η ιδιαίτερη ματιά του αρχιτέκτονα Γιώργου Γιαξόγλου, και της βραβευμένης σκηνογράφου Ελένης Μανωλοπούλου η
οποία επιμελήθηκε την εσωτερική διακόσμηση, έχουν αφήσει το στίγμα τους στα δωμάτια, υπηρετώντας το concept μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ορισμένα ενώνονται με
εσωτερική σκάλα και μετατρέπονται σε μεγάλη βίλα. Όλα μοιράζονται την ίδια απαράμιλλη θέα (από τον Μυστρά ως τον Ταΰγετο
και την κοιλάδα του Ευρώτα) από τα μπαλκόνια τους. Το πρωί ξεκινά σπιτικά με τις νοστιμιές που βγάζεις μία μία από το καλάθι που
σου ανεβάζουν ό,τι ώρα το ζητήσεις: φρέσκα

πορτοκάλια, ντόπιο γιαούρτι και αβγά, κουλουράκια, κέικ κ.ά. που εναλλάσσονται ανάλογα με την εποχή. Στο ισόγειο του κτιρίου
το μικρό café με τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι όμορφο meeting point.
Φυσιολατρικές διαδρομές
Οι άνθρωποι του ξενώνα είναι πάντα πρόθυμοι να σας διαθέσουν από ποδήλατα
βουνού μέχρι ταινίες για το DVD ή να οργανώσουν επισκέψεις σε ελαιοτριβεία και
αγροκτήματα της περιοχής. Πέρα από το
κάστρο του Μυστρά, από τα Πικουλιάνικα ξεκινούν πολλές σηματοδοτημένες διαδρομές για ορεινή πεζοπορία και ποδηλασία,
ενώ σε απόσταση 6 χλμ. βρίσκεται το αναρριχητικό πάρκο Ταϋγέτου. Στη Σπάρτη (απέχει μόλις 9 χλμ.) αξίζει να επισκεφτείτε το
Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού. 2731020414, www.xenonasmazaraki.gr.

Στο μουσείο του Μυστρά αναζητήστε την προθήκη με κομμάτια μεταξωτού υφάσματος και πλεξούδα μαλλιών, που μάλλον
ανήκουν σε κάποια Βυζαντινή αρχόντισσα.
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