
Καλώς ήρθατε στα διαμερίσματα ΚΙΟΝΙΑ
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Τα διαμερίσματα "Κιονία" βρίσκονται στό νότιο μέρος του Νομού Ρεθύμνης, σε μια κατ
απληκτική παραλία του χωριού Κεραμέ
, στη θέση Αγία Φωτεινή, λίγα μόλις μέτρα μακριά, από μία από τις εκατό αρχαίες πόλεις
της Κρήτης, 
την Κιονία
, όπως χαρακτηριστικά ονομαζόταν.

  

Τα διαμερίσματα Κιονία είναι χτισμένα σε μια καταπληκτική πλαγιά με αποτέλεσμα να αγν
αντεύουν όλα την πανέμορφη θέα του Λυβικού πελάγους 
και να βλέπουν κυριολεκτικά τις πεντακάθαρες παραλίες της Νότιας Κρήτης.

  

Στη μαγευτική αυτή τοποθεσία, στην πλαγιά του λόφου, πάνω από την πεντακάθαρη
παραλία, στη θέση Αγία Φωτιά, δημιουργήσαμε ένα καινούριο συγκρότημα από έξι(6)
πολυτελή διαμερίσματα
, με υπέροχη θέα, όμορφο εξωτερικό χώρο σε 
έκταση τεσσάρων(4) στρεμμάτων
, τα διαμερίσματα ΚΙΟΝΙΑ.
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Τα διαμερίσματα ΚΙΟΝΙΑ έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν όλο το χρόνο όλους όσους
θέλουν να
βρίσκονται κοντά στη φύση
, στη θάλασσα και αποζητούν ένα τρόπο ζωής μακριά από το ρυθμό των μεγάλων πόλεων ή
των σύγχρονων τουριστικών συγκροτημάτων.

  

Τα διαμερίσματα παρέχουν στον επισκέπτη μοναδική φιλοξενία με όλες τις αναγκαίες και
σύγχρονες ευκολίες (θέρμανση,  κλιματισμό, TV, internet κ.λ.π), και είναι ιδανικά για
διακοπές κυριολεκτικά πάνω στον αφρό της θάλασσας.

  

Τα διαμερίσματα είναι πολύ κοντά σε φημισμένες παραλίες όπως ο Πλακιάς, το Δαμνόνι,
το Αμμούδι, ο Πρέβελης, οι Λίγκρες, η Τριόπετρα, ο Άγιος Παύλος, η Αγία Γαλήνη κτλ., και η
πρόσβαση είναι πολύ εύκολη καθώς θα χρειαστείτε 20 με 30 λεπτά οδήγησης για να
επισκεφτείτε κάθε μια από αυτές. Οι ιδιοκτήτες είναι έτοιμοι να προσφέρουν στους
επισκέπτες μια φιλική και οικογενειακή ατμόσφαιρα, για μια αξέχαστη διαμονή.

      

Κιονία ή Βίωννος
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Η παρουσία της αρχαίας πόλης Κιονία ή Βίωνος μαρτυρείται από τα προμινωικά χρόνια.
Αργότερα, κατά τα αρχαϊκά, κλασικά και ελληνιστικά χρόνια, η πόλη, συνεχίζει να ακμάζει
και να θεωρείται μια από τις εκατό πόλεις - περίφημη εκατόμπολις της αρχαίας Κρήτης.

  

Τα ερείπια της πόλης διακρίνονται χαμηλά, πάνω ακριβώς από το γιαλό, και σε απόσταση
2-3 χιλιομέτρων πιο κάτω από το σημερινό χωριό Κεραμέ, σε παραθαλάσσιο απότομο
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ύψωμα που δεσπόζει πάνω από τη θάλασσα προς το νότο, ενώ από τη μεριά του βορρά δεν
παρουσιάζει σημαντική υψομετρική διαφορά σε σχέση με τη γύρω περιοχή.

  

Σήμερα τα ερείπια της αρχαίας πόλης κρατούν μια έκταση πάνω από 150 μ. ανατολικά
προς δυτικά και 100 μ. από βορρά προς νότο, ενώ η άλλη μισή πόλη βρίσκεται θαμμένη σε
μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με μια πιο προσεκτική ματιά στη γύρω
περιοχή θα ανακαλύψουμε ίχνη από κτίρια και πεζούλες που υποδηλώνουν την ύπαρξη
κάποιας αρχαίας πόλης.

  

Για την αρχαία Κιονία πιστεύεται, ότι, επειδή από κάποια στιγμή και μετά το έδαφος
άρχισε να υποχωρεί και η πόλη να βυθίζεται στο νερό, οι κάτοικοί της αναγκάστηκαν να την
εγκαταλείψουν και να μετακινηθούν σε άλλο σημείο ψηλότερα, στην περιοχή όπου σήμερα
βρίσκονται τα χωριά Κεραμές και Αγαλλιανός.

  

Κωστής Ηλ. Παπαδάκης, 
Κεραμές και Αγαλλιανός, κοινή πορεία στο χρόνο, Ρέθυμνο 2002
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