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Το Zaffron Resort του Ομίλου Fais ανθίζει στη Σαντορίνη

Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι έχετε διακτινιστεί στο νησί του 
Ηφαίστου. Αυτή τη φορά όμως όχι στην Οία, αλλά στο Καμάρι. Εκεί, 
στην πιο χαρακτηριστική παραλία του τόπου, βρίσκεται πλέον το 
εξωτικό Radisson Blu Zaffron Resort, το πρώτο lifestyle θέρετρο 
του Ομίλου Fais, που συνδυάζει τόσο την διαχρονική κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική όσο και την boho-chic αύρα.

Θέλετε να το δούμε πιο αναλυτικά; Το Zaffron Resort, λοιπόν, χρω-
στά το όνομά του στο σπάνιο και ευαίσθητο λουλούδι του κρόκου 
(σαφράν), το οποίο εξακολουθεί να ανθίζει σε μερικά μέρη της Σα-
ντορίνης. Υπεύθυνοι για το concept design και το master plan της 
Zaffron είναι οι Έλληνες αρχιτέκτονες Arc-Set, οι οποίοι ήθελαν να 
δημιουργήσουν ένα χαλαρωτικό και μοναδικό θέρετρο, σεβόμενοι 
παράλληλα το τοπίο του νησιού- τους πήρε δύο χρόνια σχεδιασμού, 
αλλά τελικά το αποτέλεσμα «έδεσε» απίστευτα. Οι κομψοί θόλοι και 
οι καμάρες του lobby αποτίουν φόρο τιμής στο κυρίαρχο αρχιτεκτο-
νικό θέμα της Σαντορίνης, και επεκτείνονται ως σχεδιαστικό στοι-
χείο σε όλους τους χώρους φιλοξενίας (103 σουίτες, δωμάτια και 
βίλες). Την ίδια στιγμή η εσωτερική διακόσμηση -υπό την επίβλεψη 
της Designteam/Νίκου Θεοδωρακόπουλου- δημιουργεί ένα γαλή-
νιο περιβάλλον με τη χρήση απτικών υλικών, πλούσιων υφών και 
μιας ουδέτερης χρωματικής παλέτας, ενώ το στοιχείο του νερού δί-
νει παντού το «παρών». Πέρα από την παραλία, τζακούζι και θερμαι-
νόμενες ιδιωτικές πισίνες υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα δωμάτια, το 
Zaffron διαθέτει και δύο κεντρικές θερμαινόμενες πισίνες. Κι εδώ 
θα σταθώ λίγο, καθώς η μεγαλύτερη από τις δυο με τον εντυπωσια-
κό, ασπρόμαυρο μαίανδρό της μαγνητίζει το βλέμμα και σίγουρα θα 
αποτελέσει πόλο έλξης για απίστευτα events.

Στο κεφάλαιο “γαστρονομία”, το Zaffron Resort ανοίγει μια νέα σελίδα 
αξιοποιώντας τη δύναμη των διεθνών συνεργασιών για να προσφέ-
ρει ένα μοναδικό, αυθεντικό concept. Αφετηρία αυτής της προσπά-
θειας είναι το εστιατόριο Zeffirino. Ένα όνομα με αίγλη και παγκόσμια 
φήμη στον χώρο, το οποίο καταφέρνει και διατηρεί από το ξεκίνη-
μα του στη Γένοβα το 1939 τον χαρακτήρα και τη δομή της οικογε-
νειακής επιχείρησης, προσελκύοντας μία πληθώρα διάσημων επι-
σκεπτών όπως οι Sofia Loren, Frank Sinatra, Eros Ramazzotti, και 
ο Luciano Pavarotti. Με το πλεονέκτημα της απαράμιλλης θέας, το 
Zeffirino επενδύει γευστικά στην αυθεντική, ιταλική εμπειρία φαγητού, 
επιμένοντας στη χρήση τοπικών προϊόντων και πολύ αγαπημένων συ-
νταγών από το cookbook της οικογένειας του Zeffirino Belloni- σπιτι-
κά, φρέσκα ζυμαρικά, διάφορα πιάτα της ημέρας και η μυστική (αλλά 
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διάσημη σε όλο τον κόσμο) 
οικογενειακή συνταγή Pesto 
Genovese σίγουρα θα κλέ-
ψουν την παράσταση, μαζί με 
μια προσεκτικά επιμελημέ-
νη λίστα κρασιών με τοπικές 
και ιταλικές ετικέτες. Παράλ-
ληλα, για πιο χαλαρές στιγμές, 
το Trattoria Belloni είναι έτοι-
μο να προσφέρει μια επιλο-
γή από κλασικά ιταλικά πιάτα 
και comfort food, ενώ στο Blu 
Pool Bar θα σερβίρουν sushi 
και signature cocktails.

Κι επειδή διακοπές χωρίς βαθιά χαλάρωση και γαλήνη δεν γίνο-
νται, στο ευρύχωρο SPA του το Zaffron Resort έμπειροι θεραπευτές 
αναλαμβάνουν περιποιήσεις ευεξίας, οι οποίες αξιοποιούν πλήρως 
τις θεραπευτικές ιδιότητες της ελληνικής φύσης, χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά προϊόντα περιποίησης δέρματος και ομορφιάς Korres.
Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ όμως. Σημαντικό κομμάτι της sui 
generis εμπειρίας Zaffron αποτελεί η τέχνη. Το θέρετρο, σε συνερ-
γασία με το παγκοσμίου φήμης Magnum Photos, θα προσφέρει 
στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μοναδικά 
workshops με επικεφαλής τους βραβευμένους φωτογράφους του.

Αν με ρωτήσετε πάντως, η εικόνα που έρχεται στο μυαλό μου όταν 
κλείνω εγώ τα μάτια είναι η exclusive παραλία του Zaffron Resort 
με τα κρυστάλλινα νερά και τον λευκό αφρό των κυμάτων να δημι-
ουργούν την απόλυτη αντίθεση με τη μαύρη ηφαιστειακή άμμο. Και 
θα σας εξηγήσω αμέσως τον λόγο: το exclusive, guest-only κομμά-
τι της βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία παραλίας Καμάρι, είναι μία 
όαση απόλαυσης και χαλάρωσης με αξεπέραστο service 5 αστέ-
ρων. Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει απολαυστικές γεύσεις, χα-
λαρωτικές μελωδίες, early drinks λίγο πριν το δείπνο,  καθώς και 
events όπως DJ sets και δημιουργικά δείπνα, σε συνεργασία με το 
κορυφαίο διεθνές πρακτορείο μοντέλων Elite Model Management 
London. Νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, αξίζουμε το 
απόλυτο pampering.


