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Σειρά διεθνών διακρίσεων, που το κατατάσσουν ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία
του κόσμου, λαμβάνει το ξενοδοχείο Mystique στη Σαντορίνη. Οι τελευταίες
διακρίσεις αφορούν στην κατάταξή του στις λίστες καταξιωμένων εκδόσεων, όπως
το CNN Travel, το Condé Nast Traveler και το BRIDES, του ομίλου Condé Nast με τα
κορυφαία ξενοδοχεία στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, το Mystique, a Luxury Collection Hotel, συγκαταλέγεται στα 20
ομορφότερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη σύμφωνα με το CNN Travel καθώς και στα
βραβεία 2016 BRIDES Best Honeymoon Resorts in Europe, ενώ το Condé Nast
Traveller το κατατάσσει στην παγκόσμια λίστα των 10 ομορφότερων ξενοδοχείων
που είναι χτισμένα στην κορυφή βράχων. Αξίζει να σημειωθεί οτί είναι το μόνο
Ελληνικό ξενοδοχείο που συμπεριλήφθηκε στις λίστες του Condé Nast Traveller και
του BRIDES.

 “Σκαρφαλωμένο στο ‘χείλος του γκρεμού,’ το Mystique ξεχωρίζει στην άκρη των
ηφαιστεακών βράχων της Οίας, με απαράμιλλη πανοραμική θέα στη συγκλονιστική
καλντέρα της Σαντορίνης και στα ατραφτερά νερά του Νοτίου Αιγαίου,” τονίζει η
ταξιδιωτική αρθρογράφος Krisanne Fordham, ενώ η Roberta Correia συμπληρώνει
πως “η θέα στο Αιγαίο από το Mystique μπορεί να κάνει την καρδιά σας να
σκιρτήσει.”



Οι 39 ευάερες σουίτες και βίλες με τις μοναδικές καμπύλες είναι σκαλισμένες στο
βράχο και διαθέτουν ιδιωτικές βεράντες, ενώ το Aura Pool Bar, δίπλα στην πισίνα,
είναι το ιδανικό σημείο για να δείτε το ηλιοβασίλεμα, απολαμβάνοντας εκπληκτικά
cocktails,” 

Το ξενοδοχείο Mystique αποτελεί παγκοσμίου φήμης προορισμό μεταξύ των
νεόνυμφων και αιώνια ρομαντικών και διακρίνεται για τις χαρακτηριστικές καμπύλες
του, έμπνευση προερχόμενη από την αυθεντική αρχιτεκτονική της Σαντορίνης, ενώ
αποτελεί ένα πολυτελές καταφύγιο σε μία απότομη πλαγιά της Καλντέρας της Οίας.
Το Mystique συνδυάζει αριστοτεχνικά την κομψότητα, την παράδοση, τις υπηρεσίες
πολυτέλειας, την χαλάρωση και το θρυλικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης.

Οι 39 σουίτες και βίλες σκαλισμένες μέσα στο βράχο, διαθέτουν πανοραμικά ιδιωτικά
μπαλκόνια και αυλές. Τα δωμάτια συνδυάζουν την παράδοση με όλες τις σύγχρονες
ανέσεις, με έπιπλα φτιαγμένα από ακατέργαστο ξύλο, τοπική πέτρα, γυαλί και
πολύτιμα υφάσματα. To ASEA Lounge Restaurant, αποτελεί το νέο ιαπωνικό
εστιατόριο του Mystique. Το όνομά του, γεννήθηκε από την μοναδική θάλασσα του
νησιού και την λέξη Ασία. Υπάρχει, επίσης, το Captain’s Lounge, το οποίο βρίσκεται
σε ένα παραδοσιακό καπετανόσπιτο που χρονολογείται από τις αρχές του αιώνα.
Προσφέρονται, τέλος, θεραπείες και περιποιήσεις σώματος στο Asian Spa ή ιδιωτικά
στις σουίτες. 
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