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NOŪS: Το πρώτο resort του Ομίλου Donkey Hotels  
έρχεται στην Σαντορίνη

Σημειώστε τον προσεχή Ιούνιο στην ατζέντα σας, καθώς εκείνη την 
περίοδο ξεκινά τη λειτουργία του το NOŪS, το μεγαλύτερο resort 
στο νησί της Σαντορίνης από τη YES! HOTELS.

Πρόκειται για ένα μοναδικό concept με αφετηρία την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και σαντορινιές ρίζες, το οποίο θα έχει σαφή προσα-
νατολισμό στην τέχνη και στο σύγχρονο design. Τι εννοώ με αυτό; 
Αρχικά, το NOŪS αναπτύσσεται κλιμακωτά, ακριβώς όπως οι πα-
ραδοσιακοί οικισμοί του νησιού, με τις σουίτες και τα δωμάτια του 
να “φωλιάζουν” στο ανάγλυφο του φυσικού τοπίου. Τα υλικά, οι τε-
χνοτροπίες και οι υφές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
χώρους, ακολουθούν τα αντίστοιχα που υπάρχουν στο νησί. Το 
NOŪS αντλεί έμπνευση από τις γεωμετρικές φόρμες της αρχιτε-
κτονικής του νησιού και τις επανερμηνεύει με σύγχρονους όρους. 
Κι όχι μόνο. Η ιδιαίτερη αισθητική και η μοναδική ιστορία του νη-
σιού έχουν δώσει μορφή στο NOŪS, καθώς οι διάσημες τοιχο-
γραφίες στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης έχουν ορίσει την χρωματική 
παλέτα του resort, ενώ η περίφημη “κουλούρα” – η χαρακτηριστι-
κή πλέξη των ντόπιων αμπελιών - είναι παρούσα με νέο τρόπο σε 
σημαντικά στοιχεία της διακόσμησης.

Παράλληλα, στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια του 
NOŪS 12 Έλληνες καλλιτέχνες δημιουργούν -με έμπνευση την 
καταστροφική αλλά και αναγεννητική φύση των ηφαιστείων- μια 
εκτεταμένη συλλογή έργων τέχνης, ένα αδιόρατο νήμα που συνδέ-
ει την ιστορία του ξεχωριστού αυτού τόπου με το NOŪS. Δεν λεί-
πει, επίσης, μια σειρά από σύγχρονα design icons με υπογραφές 
σχεδιαστών όπως οι Doshi & Levien, ο Konstantin Grcic, η Faye 
Toogood κ.α. σε όλους τους χώρους. Κοινό σημείο όλων είναι η 
διαχρονικότητα του σχεδιασμού σε διάλογο με την χαρακτηριστι-
κή αφαίρεση της αιγαιοπελαγίτικης αισθητικής.

Το νέο resort έχει δυναμικότητα 121 δωματίων, τα περισσότερα εκ 
των οποίων διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Βασικό χαρακτηριστικό 
όλων των κατηγοριών είναι η ευρυχωρία. Δωμάτια, bungalows 
και σουίτες, αλλά και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι σχεδιασμέ-
νοι με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν στον επισκέπτη άνεση χώρου. 
Κάθε ξεχωριστή “γειτονιά” του NOŪS έχει το δικό της ύφος και ιδι-
αίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη φύτευση των εξωτερικών χώρων.

Στο κομμάτι της γαστρονομίας τώρα, η ποιότητα των ντόπιων πρώ-
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των υλών από τη μία και η απλό-
τητα μαζί με την ειλικρίνεια της 
μαγειρικής από την άλλη, είναι 
οι πυλώνες πάνω στους οποί-
ους βασίζεται η κουζίνα των δύο 
εστιατορίων του NOŪS. Παράλ-
ληλα, αναγνωρίζοντας το παγκό-
σμιο ενδιαφέρον για τον σαντο-
ρινιό αμπελώνα, οι επισκέπτες 

του resort έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα κρασιά των το-
πικών παραγωγών και να πάρουν μέρος σε οινογνωσίες στον ει-
δικό χώρο του Oenous.

Δεν λείπει, φυσικά, ένα μοναδικό spa με 5 treatment rooms, εσω-
τερική και εξωτερική πισίνα, sauna, χαμάμ, cold tank, γυμναστή-
ριο και outdoor yoga area για ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στον κό-
σμο της ευεξίας με μια σειρά εξατομικευμένων θεραπειών για το 
σώμα και το νου, βασισμένες σε πρώτες ύλες, όπως οι ιδιαίτερες 
ποικιλίες σταφυλιών, που είναι τοπικές της Σαντορίνης. Επιπλέ-
ον, στον χώρο του spa βρίσκεται το Vitamin Bar του ξενοδοχείου, 
ένα healthy spot με υγιεινές προτάσεις όπως φρέσκιες σαλάτες 
και χυμούς, μπάρες δημητριακών, smoothies, καθώς και φυσικά 
παραδοσιακά προϊόντα

Το NOŪS ασπάζεται μια νέα αντίληψη στη φιλοξενία που ακο-
λουθεί ως φιλοσοφία το τρίπτυχο Young Enthusiastic Seductive 
όπως άλλωστε  όλα τα ξενοδοχεία της YES! Hotels και περιμένει 
να το ανακαλύψουμε!


