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ECO-ESCAPES

STAY COOL

Chris McClennan, LEFT PAGE: courtesy of Estancia Vik Jose Ignacio

Experience ultimate luxury with an environmental twist. | Ανερχόμενα resorts
προσφέρουν ένα εξωτικό mix πολυτέλειας και πράσινης συνείδησης.

Estancia Vik José Ignacio
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Jean-Michel Cousteau Fiji Resort
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•E
 stancia Vik José Ignacio, Camino
Eugenio Saiz Martinez Km8, José Ignacio,
estanciavikjoseignacio.com, +598 94 605212
• J ean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort,
Vanua Levu Island, Savusavu, Fiji
fijiresort.com, +679 8850188

Estancia Vik José Ignacio
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Estancia Vik José Ignacio

N

ature’s harmonious fusion with luxury and art is the essence
of Estancia Vik José Ignacio, a post-modern Spanish colonial
house set in a 4,000-hectare refuge of rolling pastures and
lakes, next to the ocean and only 20km from Punta del Este.
This uber-lavish ranch integrates the breathtaking scenery
into its very structure, as the architecture of patios, galleries,
windows and all 12 suites creates a 360-degree view from all locations. The
private polo field, granite pool and artworks by Uruguayan artists that embellish
all the rooms endow elements of rustic exclusivity. Feast on traditional beef in the
unique Parillero (barbeque room). Offering a traditional ranch experience with
an environmental twist, this estancia has the heart of a self-sustaining property
with windmills, solar panels, and an organic vegetable and herb garden.
In the same eco-friendly vein, the Jean-Michel Cousteau Fiji Resort was
voted last year as Australasia’s Leading Green Hotel. One glance at its
pristine archipelago, fringed with coral reefs and crystal waters, perfect for
diving or snorkelling, is enough to understand why. From the 25 spacious
thatched-roof bures (traditional bungalows), built with local materials and
time-honoured mastery, to the opulent understatement of a villa, with its
indoor/outdoor living spaces, daybed pergola and horizon pool, boasting
views of the azure ocean and multi-coloured reefs, this is clearly a South
Pacific paradise wrapped in gold. Indulge in award-winning contemporary
Fijian and international cuisine in the open-air dining room overlooking the
sea, or opt for some traditional Fijian healing with a mind-blowing, four-hand
Duavata massage at the resort’s world-class spa.
A. ZAVACOPOULOS
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Jean-Michel Cousteau Fiji Resort
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Jean-Michel Cousteau Fiji Resort
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αρμονική σύζευξη της φύσης με την υψηλή τέχνη της φιλοξενίας είναι
πρωταρχική για το Estancia Vik Jose Ignacio. Το πολυτελές ράντσο
στεγάζεται σε ένα μεταμοντέρνο, αποικιακού στυλ, μέγαρο κοντά στον
ωκεανό και μόλις 20 χιλιόμετρα από την Punta del Este. Το σκηνικό
υπαγορεύει και την αισθητική του EVJI, που έχει εντάξει στην αρχιτεκτονική του
στοιχεία που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με το μαγευτικό τοπίο, όπως εξώστες και στοές, αλλά και τεράστια παράθυρα που επιτρέπουν στους ενοίκους κάθε
μιας από τις 12 σουίτες του θέα 360 μοιρών. Πρωτίστως, όμως, αυτή η estancia επιδιώκει την ενεργειακή της αυτάρκεια, με ανεμογεννήτριες και ηλιακά πάνελ, ενώ
διαθέτει και κήπο όπου καλλιεργούνται οργανικά λαχανικά και βότανα.
Αντίστοιχο οικολογικό πνεύμα επιδεικνύει και το Jean-Michel Cousteau Fiji Resort,
που ψηφίστηκε πέρσι το κορυφαίο Πράσινο Ξενοδοχείο της Αυστραλασίας. Το παρθένο του αρχιπέλαγος με τα κρυστάλλινα νερά και τους κοραλλιογενείς υφάλους
είναι ιδεώδες για καταδύσεις και snorkeling. Tα 25 παραδοσιακά bungalows με
αχυροσκεπές έχουν χτιστεί με τοπικά υλικά και παραδοσιακές μεθόδους, ενώ η
έπαυλη διαθέτει εντυπωσιακούς χώρους, πέργκολα με σεζ λονγκ και infinity pool
με θέα στον ωκεανό και τους πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους. Αυτός είναι
ο χρυσός παράδεισος στον Νότιο Ειρηνικό. Απολαύστε τον με όλες τις αισθήσεις
σας, στην υπαίθρια τραπεζαρία του βραβευμένου για τη μοντέρνα διεθνή κουζίνα
του Fijan με θέα στη θάλασσα ή στο παγκοσμίου φήμης SPA με ένα μασάζ ή τις
παραδοσιακές τοπικές θεραπείες.
ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
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