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Website:  www.selina.com  

Facebook: @selinathenomad   

Instagram:  @selinathenomad  

 

 

OVERVIEW 

Η Selina ιδρύθηκε το 2015 από τον Rafael Museri και τον Daniel Rudasevski και αποτελεί μία 

παγκόσμια κοινότητα boutique προορισμών όπου η νέα γενιά περιπλανώμενων ταξιδιωτών 

μπορεί να ζήσει, να δουλέψει και να εξερευνήσει. Συνδυάζοντας επιλογές διαμονής εξαιρετικού 

design με εργασιακούς χώρους, προτάσεις ψυχαγωγίας και τοπικές εμπειρίες, η Selina 

αναπτύσσει παγκόσμιες υποδομές για ταξιδιώτες που θέλουν να αισθάνονται ότι ο κόσμος είναι 

το σχολείο τους, ο χώρος εργασίας τους και ταυτόχρονα η παιδική χαρά τους.  

 

Συνδυάζοντας την άνεση και το στυλ ενός boutique ξενοδοχείου με τις κοινωνικές πτυχές ενός 

hostel και την εμπειρία μιας εκδρομής ή ενός φεστιβάλ, η Selina προσφέρει προορισμούς, και 

εμπειρίες για μια νέα γενιά με πολιτιστικές ανησυχίες, κοινωνική ευαισθησία, που συλλέγουν 

εμπειρίες, εργάζονται, διασκεδάζουν, ακόμα και αν έχουν περιορισμένο διαθέσιμο budget. 

 

Η Selina είναι ενεργή σε 25 σημεία σε 8 χώρες της Λατινικής Αμερικής, από αστικούς μέχρι 

παραλιακούς προορισμούς, από βουνά μέχρι ζούγκλες. Η πρώτη ξενοδοχειακή εγκατάσταση 

Selina στις Η.Π.Α. θα ανοίξει στο Μαϊάμι αυτό το Σεπτέμβρη με έξτρα τοποθεσίες σε εξέλιξη στην 

Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ισραήλ, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

 

Κάθε τοποθεσία της Selina είναι βασισμένη πάνω σε τρεις αξίες:  

• Nomad, η φιλοσοφία ζωής της νέας γενιάς ταξιδιωτών που θέλει να συνδυάζει την 

επαγγελματική ευελιξία με νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες   

• Explore, το σύνολο υπηρεσιών που προσφέρει στους φιλοξενούμενους τις καλύτερες 

εμπειρίες που μπορεί να βιώσουν σε κάθε τόπο  

• Playground, τα μοναδικά προγράμματα ψυχαγωγίας και χαλάρωσης που περιλαμβάνουν 

γευσιγνωσία τοπικών φαγητών και ποτών, συναυλίες, ζωντανές εκδηλώσεις τέχνης, 

workshops καθώς και συνέδρια. 

 

BACKGROUND 

Το 2007, οι Rafi και Daniel έφτασαν στο Pedasi, ένα μικρή παραλιακή πόλη στην ακτή του 

Ειρηνικού, τέσσερις ώρες μακριά από την πόλη του Παναμά. Η αγάπη τους για την συγκεκριμένη 

τοποθεσία, το σερφ, το ψάρεμα και τις καταδύσεις, τους ενέπνευσε να ανοίξουν το πρώτο καφέ 

της πόλης, το οποίο σύντομα μετατράπηκε σε εστιατόριο λόγω της τοπικής ζήτησης. Όταν οι φίλοι 

τους άρχισαν να τους επισκέπτονται και δεν είχαν κάπου να μείνουν, ο Rafi και ο Daniel άνοιξαν 

το πρώτο boutique ξενοδοχείο. Σύντομα ακολούθησε και ένα αρτοποιείο, ένα τουριστικό κέντρο 
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και στη συνέχεια ένα wine bar. Ο τουρισμός στην περιοχή αυξήθηκε εντυπωσιακά και με αυτόν 

τον τρόπο ο Rafi και ο Daniel σκέφτηκαν την ιδέα της Selina. 

 

Για να δοκιμάσουν την ιδέα, ο Rafi και ο Daniel ταξίδεψαν ανά τον κόσμο για ένα χρόνο, 

διαμένοντας σε περισσότερα από 120 ξενοδοχεία, ξενώνες και σπίτια όπου αναζητούσαν μια 

ταξιδιωτική εμπειρία που θα  τους επέτρεπε να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, νέους πολιτισμούς 

και ταυτόχρονα να ζήσουν και να εργαστούν εκεί.  

 

Εμπνευσμένοι από την εμπειρία τους, ξεκίνησαν να δημιουργούν μια έννοια φιλοξενίας που 

προορίζεται για μια νέα γενιά ταξιδιωτών - κάπου που θα μπορούσαν να αισθάνονται την αξία 

της κοινότητας συνδυάζοντας άνεση, εργασιακό χώρο και ταυτόχρονα να απολαμβάνουν 

αξέχαστες στιγμές και να δημιουργούν ουσιαστικές σχέσεις με τους υπόλοιπους επισκέπτες και 

τους ντόπιους. 

 

Ανοίγοντας το 2015, το πρώτο Selina στο Venao, μια πόλη που επιλέγεται κυρίως για σερφ και 

βρίσκεται λίγο έξω από το Pedasi, αποδείχθηκε επιτυχημένο μοντέλο και ξεκίνησε η επέκτασή 

του σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. 

 

 

SELINA MODEL 

Το μοναδικό μοντέλο της Selina είναι τόσο ευέλικτο όσο και ο ταξιδιώτης του σήμερα. Ξεκινάει με 

την εύρεση και εξαγορά υπαρχόντων ιδιοκτησιών σε ελκυστικές τοποθεσίες, οι οποίες σε δεύτερη 

φάση ανακαινίζονται σε συνεργασία με τοπικούς καλλιτέχνες, διακοσμητές και τεχνίτες και 

διακοσμούνται από τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας της Selina. Η διαδικασία αυτή κρατάει μόλις 

90-120 μέρες. Η αναδιοργάνωση και ανακαίνιση των ιδιοκτησιών δεν κοστίζει πολύ, ενώ είναι 

καθοριστική για τις τοπικές κοινωνίες, τους νέους εργαζομένους και τους ταξιδιώτες. 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

H Selina προσφέρει προτάσεις διαμονής για τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη, παρέχοντας τους ένα 

παγκόσμιο οικοσύστημα δωματίων εξαιρετικού design σε συνδυασμό με μεγάλους 

κοινόχρηστους χώρους και σημεία εργασίας. Η ολιστική προσέγγιση της Selina στην διαμονή δίνει 

τη δυνατότητα στον καθένα, ανεξάρτητα από το budget του και από που έρχεται, να ζήσει μία 

μοναδική εμπειρία μέσα σε μια κοινότητα ατόμων με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Έτσι, η Selina 

προσφέρει τα πάντα, από αιώρες, εστίες ή χώρους Camping που κυμαίνονται από $15 την βραδιά 

μέχρι ιδιωτικά δωμάτια και τις πολυτελείς σουίτες Selina που αγγίζουν τα $400 την βραδιά 

(εξαρτάται από τον προορισμό). 
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ΑΝΕΣΕΙΣ   

Οι ταξιδιώτες μπορούν να ζήσουν, να δουλέψουν, να ψυχαγωγηθούν και να βιώσουν 

διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε τοποθεσία προσφέρει μία ολιστική ταξιδιωτική εμπειρία με όλες τις 

παρακάτω ανέσεις: 

• Συναδελφικότητα: Άνετους χώρους εργασίας, σχεδιασμένους να προωθούν την 

συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τις ικανότητες των τοπικών επιχειρηματιών και 

ταξιδιωτών. 

• Playground: Η καρδιά κάθε τοποθεσίας της Selina. Κάθε τοποθεσία περιλαμβάνει μια 

Playground περιοχή που περιλαμβάνει εστιατόριο, μπαρ και φιλοξενεί τοπικά events. 

• Εξερεύνηση: Η Selina προσφέρει όλες τις υπηρεσίες ξενάγησης και μετακίνησης που 

δίνουν στους καλεσμένους μοναδικές ευκαιρίες να ανακαλύψουν τον περίγυρό τους και 

να ταξιδέψουν από το ένα μέρος στο άλλο. 

• Ευεξία: Κάθε τοποθεσία προσφέρει ένα δυναμικό πρόγραμμα yoga, χορού, πολεμικών 

τεχνών και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην ευεξία των επισκεπτών. 

• Σπίτι: ένα οικείο μέρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να μαγειρέψουν το φαγητό τους και 

να το μοιραστούν με άνεση και με άλλους ταξιδιώτες. 

• Surf Club: Υπάρχει σε κάθε τοποθεσία της Selina με παραλία. Οι επισκέπτες μπορούν 

να κάνουν μαθήματα surf, να νοικιάσουν εξοπλισμό και να απολαύσουν τα κύματα μαζί 

με άλλους ταξιδιώτες 

• Cinema: Ένας χώρος εξοπλισμένος με projectors και Apple TV, όπου οι επισκέπτες 

μπορούν να παρακολουθήσουν ταινία ή κάποια τηλεοπτική σειρά με τους φίλους τους 

• Βιβλιοθήκη: Ένας ήσυχος χώρος για τους ταξιδιώτες που θέλουν να διαβάσουν και να 

μελετήσουν.  

 

 

DESIGN 

Η δημιουργικότητα και η αξία της κοινότητας είναι μέρος του DNA της Selina και κάθε τοποθεσία 

σχεδιάζεται με βάση το τοπικό look&feel. Η έμπνευση για κάθε τοποθεσία γεννιέται στο Selina 

Workshop, χώρους όπου οι σχεδιαστές της Selina συνεργάζονται με ντόπιους καλλιτέχνες και 

τεχνίτες με σκοπό την δημιουργία επίπλων τοπικής προέλευσης για την εκάστοτε τοποθεσία. Η 

Selina δουλεύει επίσης ανακυκλώνοντας υπάρχοντα υλικά για να είναι το design κάθε τοποθεσίας 

βιώσιμο, δημιουργικό και αυθεντικό. 

 

 

Η SELINA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Selina δημιουργήθηκε έχοντας ως βάση την έννοια της κοινότητας γι’ αυτό και σε κάθε 

προορισμό που υπάρχει ξενοδοχειακή εγκατάσταση της, προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας. Έχει ένα δίκτυο συνεργασίας που αποτελείται από ντόπιους συνεργάτες, καλλιτέχνες, 

σχεδιαστές με σκοπό τη δημιουργία design προσαρμοσμένου στην τοπική κουλτούρα. Ενώ, 

προσλαμβάνει υπαλλήλους με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τους εκπαιδεύει στην 
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Ακαδημία Selina γιατί κύριο μέλημα του brand είναι να χτίζει προορισμούς τους οποίους οι ντόπιοι 

θα αγαπούν. 

 

Μέσω του «Selina gives back», ένα ολιστικό εθελοντικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις τοπικές 

ανάγκες, το προσωπικό, οι επισκέπτες και οι ντόπιοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, να γίνουν 

μέρος του και να το ενδυναμώσουν. Ευνοώντας τη μετάδοση των ταλέντων και των δυνατοτήτων, 

το προσωπικό της Selina προσφέρει από μαθήματα αγγλικών για τους ντόπιους μέχρι και 

ιδιαίτερα μαθήματα σερφ και γιόγκα, περιβαλλοντολογικές πρωτοβουλίες και καλλιτεχνικά 

μαθήματα. 

 

 

 

 


