
WELCOME



ABOUT US
Η πέτρα, μάρτυρας της αιωνιότητας, σκληρή και συμπαγής,  ανίκητη στα κύματα του χρόνου, έζησε, γνώρισε  και διαμόρφωσε τα 
στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο ήλιος, ο χορηγός της ζωής, μοναδική μορφή φυσικού φωτός, συμβολίζεται  με το τέλειο σχήμα του κύκλου, χωρίς αρχή και τέλος,
που αντιπροσωπεύει την  απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης  και εγγυάται την τάξη και την ευρυθμία του σύμπαντος κόσμου.

Η συχνή αποτύπωση του Ηλίου πάνω στην πέτρα προσδιορίζει το λογότυπο μας, κάνοντας αναφορά στο  απέριττο και λιτό φυσικό 
τοπίο της Μάνης  που συμπληρώνεται με το γαλαζοπράσινο του σημείου όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό.

Η δημιουργία ενός εύκολα αναγνωρίσιμου σύμβολου, το οποίο δημιουργεί χρωματική αντίθεση με φόντο την πέτρα και τη φύση, 
αντανακλά το πνεύμα του "Πέτρα & Φως".



ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ



Το ξενοδοχείο Πέτρα & Φως Boutique Hotel & Spa έχει κατασκευαστεί με 
απόλυτο σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και διαθέτει 23 πλήρως 
εξοπλισμένα δωμάτια και σουίτες υψηλής αισθητικής και ποιότητας 
διακόσμησης, ενώ κάποια διαθέτουν τζάκι για περισσότερη ζεστασιά κατά 
τους χειμερινούς μήνες. 

Η απλότητα της παράδοσης αποκτά μοντέρνες πινελιές, με χρώματα που 
παίζουν με φυσικά υλικά και προσθέτουν διαχρονική γοητεία. Οι 
φιλοξενούμενοι μας απολαμβάνουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης 
με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια.  

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μοναδική θέα στη θάλασσα,
στο μαγευτικό κόλπο του Οιτύλου.

7 Double Comfort
6 Double Superior
4 Double Executive
3 Triple Superior
1 Triple Executive
1 Junior Suite
1 Loft Suite

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ





ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
❖ Air Condition 
❖ Room Service 
❖ Καθαρισμός δωματίου 
❖ Τηλεόραση LCD  
❖ Δωρεάν Wi-Fi internet
❖ Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 
❖ Στεγνωτήρας μαλλιών 
❖ Μπουρνούζια 
❖ Παντόφλες
❖ Προϊόντα περιποίησης μαλλιών και σώματος
❖ Χρηματοκιβώτιο 
❖ Mini bar
❖ Θέα στην θάλασσα σε όλα τα δωμάτια



RESTAURANT



“πρασινομαλλούσα και φεγγοβολούσα

μεσ’ στις ανεράιδες ρήγισσα ανερούσα”

Κ.Παλαμάς

To εστιατόριο “Ανερούσα” προσκαλεί το κοινό του σε
νέες γαστρονομικές εμπειρίες υπό την επιμέλεια του
διακεκριμένου chef Χριστόφορου Πέσκια. Οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν το γεύμα ή το δείπνο τους με
θέα τον πανέμορφο κόλπο του Οιτύλου, στις βραχώδεις
νότιες παρυφές του Ταϋγέτου, στη Μάνη.

Οι μεσογειακές γεύσεις αντλούν έμπνευση από την ελληνική
παράδοση αξιοποιώντας εξαιρετικές πρώτες ύλες της
Μανιάτικης γης, ολόφρεσκα προϊόντα τοπικής παραγωγής
και σύγχρονες τεχνικές.

Ο πλούτος και η υψηλή ποιότητα των υλικών, σε
συνδυασμό με την εντυπωσιακή λίστα κρασιών, το
επαγγελματικό σέρβις και την μοναδική ατμόσφαιρα,
εγγυώνται μια μοναδική γαστριμαργική εμπειρία που θα
σας μείνει αξέχαστη.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “ΑΝΕΡΟΥΣΑ”



INFINITY POOL
Ατενίστε το βαθύ μπλε του κόλπου του Οιτύλου και την
απεραντοσύνη της θάλασσας με μια βουτιά στην πισίνα
μας. Χαλαρώστε με ένα cocktail από το pool bar και
αφυπνίστε το όνειρο.



SPA & WELLNESS



Το “Ηιόνη Spa” πήρε το όνομα του από τη Νηρηίδα Ηιόνη, αρχαιοελληνική 
θεότητα των κόλπων και των παραλιών. Οι Νηρηίδες ήταν νύμφες που 
ζούσαν στο βυθό της θάλασσας και ήταν ιδιαίτερα περήφανες για την 

ομορφιά τους.

Το “Ηιόνη Spa” προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τις καταπληκτικές 
θεραπείες προσώπου και σώματος, με αγνά φρέσκα υλικά, που 
αγκαλιάζουν τις αισθήσεις  με πολυτέλεια και προσοχή σε κάθε 

λεπτομέρεια, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για μικρές και 
μεγάλες απολαύσεις στη χαλάρωση και την αναζωογόνηση σας. 

ΤΟ “ΗΙΟΝΗ” SPA



ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στο κομμάτι των
εκδηλώσεων. Υποδομές υψηλών προδιαγραφών
μπορούν να φιλοξενήσουν τις πιο απαιτητικές
εκδηλώσεις.

Σε ένα πολυτελές περιβάλλον και εξωτερικούς
χώρους με απαράμιλλη θέα στον κόλπο του
Οιτύλου συνδυάζουμε την τέχνη της φιλοξενίας,
την εμπειρία της διοργάνωσης και το άψογο
service.

Στους χώρους του ξενοδοχείου υπάρχει
εσωτερική αίθουσα με τον απαιτούμενο
οπτικοακουστικό εξοπλισμό, με δυνατότητα
διαμόρφωσης βάσει των απαιτούμενων χρήσεων.
Στο ξενοδοχείο λειτουργεί επίσης πλήρως
εξοπλισμένο business center.



ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ



Το ξενοδοχείο διαθέτει πλήρως 
εξοπλισμένο σύγχρονο 
γυμναστήριο. 
Θα βρείτε τα εξής μηχανήματα 
άσκησης:

- Κωπηλατική
- Ελλειπτικό
- Ποδήλατο
- 2 Διαδρόμους
- Ελεύθερα βάρη
- Εξαρτημένα βάρη

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ





ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΤΡΑ & ΦΩΣ BOUTIQUE 
HOTEL & SPA

Οίτυλο Λακωνίας
Τ.Κ. 230 62
Τηλ: 27330 54050
Fax: 27330 54060 

Τηλ: 210 6199610
Fax: 210 6199612 

e-mail: hotel@petrakaifos.gr
website: www.petrafoshotel.com

mailto:hotel@petrakaifos.gr
http://www.petrafoshotel.com/
https://www.facebook.com/PetrakaiFosBoutiqueHotelSpa
https://www.instagram.com/petrakaifos



