
LYO
BOUTIQUE HOTEL

Η Μύκονος ήταν, είναι και θα είναι το πιο δημοφιλές νησί του Αιγαίου, αφού οι αντιθέσεις της ασκούν ιδιαίτερη γοητεία 
σε κάθε επισκέπτη. Το LYO Boutique Hotel μας καλεί να βιώσουμε τις αναρίθμητες ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού 

και να επανεκτιμήσουμε όλα εκείνα, που κάνουν τη Μύκονο τον απόλυτο προορισμό διακοπών.

Από τη Μαρία Μυλωνά

Luxury You Own
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Τοποθετημένο σε μία από τις πιο προνομιακές 
θέσεις σε όλη τη Μύκονο, λίγα μόλις μέτρα 
μακριά από τον γραφικό κόλπο του Super 
Paradise, το LYO Boutique Hotel προσφέ-
ρει μοναδική θέα στην απαράμιλλη ομορφιά 
του Αιγαίου. Συνδυάζοντας τα παραδοσιακά 
μυκονιάτικα αρχιτεκτονικά στοιχεία με τη 
σύγχρονη ματιά ενός boutique hotel, εξα-
σφαλίζει την απόλυτη εμπειρία διαμονής. Τα 
18 δωμάτια και σουίτες σύγχρονης αισθη-
τικής, η ηρεμία, η πολυτέλεια, η κομψότητα 
του συγκροτήματος αλλά και η απολαυστική 
φυσική ομορφιά του τοπίου, συνθέτουν το 
πιο ειδυλλιακό σκηνικό διακοπών.
Από τη μια η ενέργεια της κοσμοπολίτικης 
ζωής του νησιού και από την άλλη η γαλήνη 
που αποπνέει το Αιγαίο Πέλαγος, φαίνεται 
να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που απο-
τυπώθηκαν όχι μόνο στους εξωτερικούς 
αλλά και στους εσωτερικούς χώρους. Έτσι, η 
κυρίαρχη λευκότητα των δωματίων “διακό-
πτεται” από μαύρες πινελιές στα έπιπλα και τα 
διακοσμητικά, με την ταυτόχρονη παρεμβολή 
των aqua αποχρώσεων, που υπενθυμίζουν 
πως η νησιώτικη γοητεία κρύβεται κυρίως 

στο υγρό στοιχείο. Τα φυσικά υλικά όπως 
το ξύλο και η ψάθα, οι λιτές και καθαρές 
γραμμές, τα μεγάλα φωτεινά ανοίγματα και 
οι αναφορές στη μυκονιάτικη παράδοση 
δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης, ανά-
παυσης και ηρεμίας. Η ένταση έρχεται μέσα 
από bold λεπτομέρειες, όπως τα chevron 
μοτίβα των υφασμάτων, τα ιδιαίτερα κολάζ 
– έργα τέχνης πάνω από το κεφαλάρι, τα 
σκούρα φωτιστικά και έπιπλα μοντέρνου 
σχεδιασμού. Τα πλακίδια και οι επιτοίχιες 
επενδύσεις που θυμίζουν βότσαλα, φέρνουν 
την θαλασσινή αύρα εντός των δωματίων, 
σαν μια διαρκής συνδιαλλαγή με το φυσικό 
τοπίο. Η παρουσία του μαύρου νεροχύτη σε 
μικρή απόσταση από το κρεβάτι, συνιστά ένα 
ακόμα δείγμα της σύγχρονης αισθητικής των 
χώρων, διευκολύνοντας την καθημερινότητα 
των επισκεπτών. Τα έπιπλα της εταιρείας SET 
SA – The Design Workshop ολοκληρώνουν 
ιδανικά με την contemporary αισθητική τους, 
το ήδη ξεχωριστό περιβάλλον.

Περνώντας στους εξωτερικούς χώρους, κάποιες 
σουίτες διαθέτουν γωνιές ευεξίας και αναζωο-
γόνησης χάρις στην ευεργετική παρουσία του 
jacuzzi, ενώ οι απροσδόκητοι χρωματικοί συν-
δυασμοί συνεχίζονται. Οι aqua αποχρώσεις 
εναλλάσσονται με το σκούρο μπλε και το ανοιχτό 
γκρι, ενώ τη λευκή ομοιομορφία των χτιστών 
επιφανειών έρχονται να ανατρέψουν τα επιδα-
πέδια πλακίδια με την ξεχωριστή γεωμετρική 
τους αισθητική. Σκούρο ξύλινο deck διατρέχει 
μεγάλο μέρος των εξωτερικών χώρων, με τα 
έπιπλα της SET SA – The Design Workshop να 
προσφέρουν και πάλι απλόχερα την ανάπαυση, 
με θέα την απεραντοσύνη του Αιγαίου.
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Φυσικά, κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η 
minimal αισθητικής πισίνα του ξενοδοχείου, η 
οποία ενδείκνυται για απολαυστικές βουτιές μέρα 
και νύχτα. Το ξύλινο deck μοιάζει να αιωρείται πάνω 
από το νερό, ενώ εσείς ξαπλώνετε πάνω στις τρο-
χήλατες ξαπλώστρες και τα υφασμάτινα καθιστικά. 
Απολαύστε ένα cocktail στο Pool Bar από τους 
ταλαντούχους και πιστοποιημένους mixologists 
και παραδοθείτε σε γαστρονομικές αναζητήσεις 
της ελληνικής και διεθνούς κουζίνας, στο εστιατό-
ριο δίπλα στην πισίνα. Το βράδυ, χαλαρώστε στα 
άνετα πουφ της βεράντας και χαρείτε ξεχωριστές 
καλοκαιρινές στιγμές στο Lounge Bar, με θέα την 
κοσμοπολίτικη παραλία του Super Paradise. 

Το LYO Boutique Hotel, με εύκολη πρόσβαση 
στο αεροδρόμιο και μόλις 6 χλμ. μακριά από 
το κέντρο της Μυκόνου, αποκαλύπτει την “αθέ-
ατη” πλευρά του νησιού, χωρίς όμως να στερεί 
από τους επισκέπτες του, όλα όσα αυτό εδώ και 
χρόνια αντιπροσωπεύει. Άλλωστε η πραγματική 
έννοια των διακοπών δεν κλείνει μέσα της μόνο 
την ξεκούραση, αλλά και την απόλυτη διασκέδαση, 
και η Μύκονος φαίνεται να το γνωρίζει καλά.

Το LYO Boutique Hotel σας καλωσορίζει στο 
νησί που δεν “κοιμάται” ποτέ...
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Super Paradise,

Μύκονος, Κυκλάδες

Τ. (+30)2289022535

www.lyomykonos.com 

info@lyomykonos.com
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