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Μελλοντικό Σχέδιο

O Πύργος του Κωστή
All Suite Deluxe Mountain Resort & Thermae ~ Wellness ~ SPA
Άγκιστρο, Σερρών

... Το σχέδιο το εμπνεύστηκα κοιτάζοντας ένα «παιδικό μου παιχνίδι» ένα «κάστρο» με το οποίο έπαιζα
όταν ήμουν παιδί…
… Ο Πύργος του Κωστή είναι τόσο κοντά στη φύση που λίγα μόνο μέτρα από τον πύργο ξεκινάει το
δάσος. Εκεί θα δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής με μακεδονίτικες και
μεσαιωνικές επιρροές μια αναπαράσταση ενός πραγματικού πύργου εποχής. Η ατμόσφαιρα και η
αρχιτεκτονική πιστέψτε με θα σας αφήσει άφωνους. Η θέα είναι καταπληκτική ένας συνδυασμός βουνού
και κοιλάδας ένα παραμυθένιο τοπίο σαν να έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής του παρελθόντος…
Σας ευχαριστώ μέσα από την καδιά μου
Σας εύχομαι υγεία και να ‘στε πάντα καλά
Φιλικά
Κωστής , Οικογένεια , Συνεργάτες.

Περιγραφή
Ο Πύργος του Κωστή, είναι έμπνευση του ίδιου του Κωστή
Ο Κωστής είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας. Αυτό που κάνει το κάνει με αγάπη. Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Ξενοδοχειακής
και Γαστρονομικής Σχολής του Μονάχου με μεταπτυχιακό στην Αγγλία , στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα
έχει αποφοιτήσει από το τμήμα marketing και διαφήμισης, με συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια που τον καθιστούν
από τους πλέον καταξιωμένους γενικούς διευθυντές της χώρας μας, διαθέτει δε και εξαιρετικές γνώσεις στον τομέα της
μαγειρικής και της οινογνωσίας.
Ο Πύργος του Κωστή , όπως και όλες οι δημιουργίες του είναι φτιαγμένο με μεράκι και αγάπη.
Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, το οποίο θα διαθέτει μόνο σουίτες, χώρο υποδοχής, καφετέρια, εστιατόριο, SPA
βυζαντινού, ρωμαϊκού και οθωμανικού τύπου, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και
εγκαταστάσεις της κατηγορίας του.
Η αρχιτεκτονική του είναι αναπαράσταση ενός βυζαντινού πύργου με μακεδονίτικη αρχιτεκτονική και μεσαιωνικές επιρροές.
Το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα είναι ιδέες του Κωστή και των συνεργατών του, οι οποίες πηγάζουν από την αγάπη του, για την
ανάδειξη των παλαιών αρχιτεκτονικών.
Η φιλοσοφία της λειτουργίας θα στηρίζεται στην άψογη αισθητική εποχής, την φιλική και ζεστή εξυπηρέτηση του επισκέπτη.
Στους κοινόχρηστους χώρους θα υπάρχει φωτισμός μόνο με κεριά, έτσι ώστε να υπάρχει μία ατμόσφαιρα εποχής. Το φαγητό
του εστιατορίου θα είναι συνταγές του ίδιου του Κωστή καθώς και διεθνείς συνταγές, η παρασκευή θα γίνεται μόνο με αγνά
υλικά. Θα κυριαρχεί η ποιοτική μουσική και γενικά το όλο περιβάλλον θα παραπέμπει σε άλλες εποχές και
συνήθειες………………..
Τo SPA είναι κάτι το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, ο χρόνος θα γυρίσει αρκετά πίσω θα είναι μια διαδρομή από την
Ανατολή στη Δύση και από την Δύση στην Ανατολή ένα πάντρεμα των Βυζαντινών λουτρών των Ρωμαϊκών θερμών και των
Οθωμανικών χαμάμ… Αφήστε την φαντασία σας να ταξιδέψει μέσα στον χρόνο και να γευτεί τελετουργίες του παρελθόντος.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια θα είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, επίσης η κύρια πηγή
ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη θα βασίζεται στη γεωθερμία, καθώς και σε ηλιακούς συλλέκτες, τα υλικά κατασκευής θα
είναι εξ ολοκλήρου οικολογικά.
Για μια ακόμη φορά θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν ακόμη χώρο που δεν θα σας ονομάζουμε πελάτες αλλά
φίλους.Το φιλόξενο κλίμα που θα επικρατεί σε συνδυασμό με την άψογη εξυπηρέτηση, την επιβλητική αρχιτεκτονική και την
μοναδική καλαισθησία, θα σας κάνουν να νιώσετε τόσο άνετα που το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας εμπιστευτείτε ξανά.
Οι εκπλήξεις θα είναι τόσες πολλές τις οποίες θα διηγείστε με θαυμασμό και ευχαρίστηση στους φίλους σας.
Μια πύλη μέσα στο χρόνο, δραπετεύστε και αφήστε τις αισθήσεις να σας οδηγήσουν σε κόσμους μαγικούς εκεί όπου οι μύθοι
και τα όνειρα ζωντανεύουν και κάνουν το παρόν άλλα και την ανάμνηση να μοιάζουν μαγικά, σαν να βγήκαν από ένα παιδικό
παραμύθι ….. Σας καλωσορίζω στον πύργο του Κωστή !!!!
Λίγα λόγια για την περιοχή - Το ακριτικό χωριό Άγκιστρο σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι
κυρίως γνωστό για τις ιαματικές πηγές αγκίστρου. Η φυσική ομορφιά του χωριού το οποίο είναι περιτριγυρισμένο από πλούσια
σε βλάστηση βουνά σε συνδυασμό με τις ιαματικές πηγές και το καλό φαγητό το καθιστούν ένα δημοφιλή προορισμό για
χειμερινές και καλοκαιρινές αποδράσεις. Αξίζει να τονίσω ότι το Άγκιστρο είναι από τις λίγες τοποθεσίες στην Ελλάδα που
μπορείς να βρεθείς στο βουνό χωρίς να υποστείς την οδήγηση σε δύσκολο οδικό δίκτυο. Το χωριό ενώ είναι αγκαλιασμένο από
τα καταπράσινα βουνά, βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την εθνική οδό που ενώνει τη χώρα μας με την γειτονική
Βουλγαρία.

...Το σχέδιο το εμπνεύστηκα κοιτάζοντας ένα παιδικό μου παιχνίδι
ένα «κάστρο» με το οποίο έπαιζα όταν ήμουν παιδί.
Ίσως, θα ήταν καλύτερα να είχαμε παραμείνει όλοι παιδιά,
μια κοινωνία μόνο με παιδιά...

...Η φύση είναι τόσο κοντά που λίγα μόνο μέτρα από τον πύργο ξεκινάει
το δάσος. Εκεί θα δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής
με μακεδονίτικες και μεσαιωνικές επιρροές μια αναπαράσταση
ενός πραγματικού πύργου εποχής...

…Το σχέδιό του είναι αναπαράσταση
ενός βυζαντινού πύργου
απαράμιλλης ομορφιάς…

...Το αποτέλεσμα βασίστηκε σε ιδέες του Κωστή και
των συνεργατών του, οι οποίες πηγάζουν από την αγάπη του,
για την ανάδειξη των παλαιών αρχιτεκτονικών…

...Η ατμόσφαιρα και η αρχιτεκτονική πιστέψτε με θα σας αφήσει άφωνους,οι
εκπλήξεις θα είναι πολλές και θα τις διηγείστε με ενθουσιασμό και
ευχαρίστηση στους φίλους σας...

Constantin’s Fairytale Collection Suites
The Junior Suite

...Η φιλοσοφία της λειτουργίας θα στηρίζεται στην
άψογη αισθητική εποχής,
την φιλική και ζεστή εξυπηρέτηση του επισκέπτη...

Constantin’s Fairytale Collection Suites
The Grand Suite

...Αφήστε την φαντασία σας να ταξιδέψει μέσα στον χρόνο και
να γευτεί τελετουργίες του παρελθόντος...

Constantin’s Fairytale Collection Suites
The Honeymoon Suite

...Οι κοινόχρηστοι χώροι θα φωτίζονται μόνο με κεριά ώστε να
δημιουργείται μια τέλεια αυθεντική ατμόσφαιρα εποχής...

...Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια θα είναι προσβάσιμα
σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Επίσης η κύρια πηγή
ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη θα βασίζεται στη γεωθερμία,
και σε ηλιακούς συλλέκτες, ενώ τα υλικά κατασκευής θα είναι εξ
ολοκλήρου οικολογικά…

...Η θέα είναι καταπληκτική,
ένας συνδυασμός βουνού και κοιλάδας ενα παραμυθένιο τοπίο
σαν να έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής
του παρελθόντος...

...Ο Πυργος του Κωστή όπως και όλες οι δημιουργίες του θα χτιστεί
με μεράκι και αγάπη...

...Για μια ακόμη φορά θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο
που δεν θα σας ονομάζουμε πελάτες αλλά φίλους...

...Το menu του εστιατορίου θα αποτελείται από συνταγές του ίδιου του
Κωστή καθώς και διεθνείς συνταγές, η παρασκευή θα γίνεται μόνο με
αγνά υλικά. θα κυριαρχεί η ποιοτική μουσική και γενικά το όλο
περιβάλλον θα παραπέμπει σε άλλες εποχές και συνήθειες...

...Το φιλόξενο κλίμα που θα επικρατεί σε συνδυασμό με την άψογη
εξυπηρέτηση, την επιβλητική αρχιτεκτονική και την μοναδική
καλαισθησία, θα σας κάνουν να νιώσετε τόσο άνετα που το μόνο σίγουρο
είναι ότι θα θελήσετε να μας επισκεφτείτε ξανά...

...Θα νιώσετε σα να περάσατε από μια πύλη μέσα στο χρόνο, όπου οι
μύθοι και τα όνειρα ζωντανεύουν, όπου το παρόν μοιάζει μαγικό, σα
να βγήκε από ένα παιδικό παραμύθι. Δραπετεύστε, και αφήστε τις
αισθήσεις σας να σας οδηγήσουν σε κόσμους μαγικούς…….. σας
καλωσορίζω στον Πύργο του Κωστή !!!...

Εκκλησάκια στον Πύργο του Κωστή
Στον Πύργο του Κωστή προτεραιότητα έχει να κτίσουμε το Εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το Εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου.
Μην κάνεις ποτέ αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν
Και αγάπα τους γύρω σου,
χωρίς να περιμένεις κάτι από αυτούς.

Γαμήλια Δεξίωση στον Πύργο του Κωστή
Ζήστε την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας στον παραμυθένιο κόσμο του Πύργου του Κωστή. Ταξιδέψτε
μέσα στο χρόνο και ζήστε μαγικές στιγμές, σε ένα περιβάλλον εποχής με αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική και
ατμόσφαιρα που θα ταξιδέψει εσάς και τους καλεσμένους σας σε κόσμους μαγικούς, όπου η στιγμή θα
μοιάζει να είναι αιώνια μέσα σε ένα πέπλο καλαισθησίας και φαντασίας. Τελέστε το Θείο μυστήριο στα
εξωκλήσια του Πύργου. Σε περίπτωση βροχής μην ανησυχείτε διότι η πισίνα καλύπτεται από πέργκολες. Οι
γαστρονομικές δημιουργίες του Κωστή θα σας καταπλήξουν, τόσο εσάς, όσο και τους καλεσμένους σας. Η
εμπειρία μας σε συνδυασμό με το μοναδικό άψογο σέρβις, θα κάνουν την δεξίωση σας αξέχαστη. Και μην
ξεχνάτε, μαζί με τις θερμές ευχές μας, σας προσφέρουμε δωρεάν την γαμήλια σουίτα του Πύργου με πολλές
εκπλήξεις…
Σας εύχομαι υγεία και καλούς απογόνους.
Φιλικά
Κωστής, Οικογένεια, Συνεργάτες.
Και μην ξεχνάτε, εξαιρετικές προσφορές στα ζευγάρια που θα μας εμπιστευτούν την
γαμήλια τους δεξίωση, για την βάπτιση των παιδιών τους.

Τοπικά αξιοθέατα
Αγκίστρο ~ Το Άγκιστρο αποτελεί τελικό προορισμό για τον Το σπήλαιο Αλίστρατης ~ Το σπήλαιο Αλίστρατης διαθέτει
επισκέπτη που αναζητά την πραγματική ηρεμία. Στο κέντρο
τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους
του χωριού βρίσκεται το «Ωρολόγιο» του Αγκίστρου, δημόσιο χρωματισμούς και σπάνιους σχηματισμούς από εκκεντρίτες
βυζαντινό κτίσμα που κατασκευάστηκε επί Ανδρονίκου
ή ελικτίτες που δημιουργούνται «αψηφώντας» το φυσικό
Γ΄ Παλαιολόγου. Το Βυζαντινό λουτρό του Αγκίστρου, το
νόμο της βαρύτητας και ακολουθώντας ακανόνιστες πορείες.
παλαιότερο σε λειτουργία χαμάμ της Ελλάδος, χρονολογείται Ο μεγάλος αριθμός από τους σπάνιους εκκεντρίτες δίνει την
από το 950 Μ.Χ. και δέχτηκε σημαντικές αρχιτεκτονικές
μοναδικότητα στο συγκεκριμένο σπήλαιο
στον Ελλαδικό χώρο.
επιρροές από τους Οθωμανούς κατακτητές, Το χαμάμ του
Αγκίστρου είναι από τα παλαιότερα της χώρας.
Ποταμός Αγγίτης ~ Σε απόσταση αναπνοής από την τεχνική
είσοδο του σπηλαίου Αλιστράτη βρίσκεται το φαράγγι του
Οχυρό του Ρούπελ ~ Το ηρωικό οχυρό του Ρούπελ, που
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Άγκιστρο. Ο επισκέπτης ποταμού Αγγίτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος
του Στρυμόνα με μήκος περίπου 75 χιλιόμετρα.
μπορεί να επισκεφτεί το οχυρό, που τμήμα του λειτουργεί
ως μουσείο και στο κτίριο ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ μέσα από 20
Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας ~ Η Ιερά
λεπτη προβολή να μάθει τα ηρωικά γεγονότα της αντίστασης
Μονή σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753μ.
των Ελλήνων απέναντι στα Γερμανικά στρατεύματα τον
Είναι ένας από τους δυο ιερούς χώρους της Ανατολικής
Απρίλιο του 41.
Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο

έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την
Η Λίμνη Κερκίνης ~ Η λίμνη Κερκίνης ένας από τους
"αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου" και να ηρεμήσουν
μεγαλύτερους υδροβιότοπους της Ελλάδας με σπάνια φυσική
μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της.
ομορφιά όλες τις εποχές του έτους και με πληθώρα άγριων
πουλιών. Στη λίμνη Κερκίνη υπάρχει μεγάλη ποικιλία από
Αμφίπολη ~ Την πόλη την ίδρυσαν οι Αθηναίοι και ήταν
άγρια πουλιά, όπως πελεκάνοι, αγριόπαπιες ερωδιοί κ.λ.π.
η σημαντικότερη εστία του ελληνισμού κατά την διάρκεια
των μακεδονικών και ρωμαϊκών χρόνων. Ο Λέων της
Σιδηροκάστρο ~ Tο Βυζαντινό κάστρο του Σιδηροκάστρου,
Αμφίπολης,
είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία, όχι μόνο
πάνω στο γρανιτένιο βράχο Ισάρι, σύμβολο της πόλης,
της
Αμφίπολης
αλλά και της Μακεδονίας, βρίσκεται δίπλα
πρωτοχτίστηκε το 527 Μ.Χ. από τον αυτοκράτορα
στη δυτική όχθη του Στρυμόνα.
Ιουστινιανό και ολοκληρώθηκε από τον Ανδρόνικο Γ’ τον
Παλαιολόγο (1326 Μ.Χ. -1341 Μ.Χ. ).
Χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο ~ Το νουμέρο ενα
Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά ~ Το χιονοδρομικό
κέντρο του Λαϊλιά, ένας από τους σημαντικότερους τόπους
αναψυχής του Νομού Σερρών.

χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 2 ωρών (118 χλμ) από το
Άγκιστρο. Το Μπάνσκο προσφέρει επίσης παγκόσμιας
κλάσης γήπεδο γκολφ το Pirin Golf με 18 τρυπες.

Ο Λαϊλιάς ~ Ο Λαϊλιάς που είναι ο σπουδαιότερος δασικός
Casino ~ Σε απόσταση 8 χιλιόμετρων υπαρχή καζίνο στην
πνεύμονας του Νομού Σερρών, βρίσκεται στο δυτικό
γειτονική Βουλγαρία
τμήμα των βουνών της Βροντούς και απλώνεται σε έκταση
33.000,00 στρεμματων.
Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών ~ Η Μονή Τιμίου
Προδρόμου Σερρών, κτίστηκε το 1270 Μ.Χ. και αποτελεί
ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης.

Ο Χάρτης Σερρών
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Προμαχώνας 7χλμ
Πλησιέστερη πόλη Σιδηρόκαστρο 28χλμ
Πλησιέστερο Αεροδρόμιο, στη Θεσσαλονίκη (SKG) 134χλμ
Πλησιέστερος Σιδηροδρομικός Σταθμός, στο Σιδηρόκαστρο 28χλμ
Πλησιέστερος σταθμός ΚΤΕΛ, στο Σιδηρόκαστρο 28 χλμ
Πλησιέστερη στάση λεωφορείων, στο Άγκιστρο
Σιδηρόκαστρο 28χλμ

Σέρρες 50χλμ Θεσσαλονίκη 130χλμ

Αθήνα 630χλμ

O Πύργος του Κωστή

Άγκιστρο, Σερρών, 62300
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος & Παύλος
Κιν: +30 6974 780 751 και +30 6976 030 659
Τηλ: +30 23230 41180 Fax: +30 23230 41260
e-mail: cost-ioa@otenet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.toarchontikotoukosti.gr

