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[10] Anax Resort by Mykonos Architects

Το Anax Resort βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη, στη Μύκονο. Με θέα προς 
το νησί της Δήλου και το ηλιοβασίλεμα, το ξενοδοχείο προβάλλει μια 
αντισυμβατική «made in Greece» έννοια πολυτέλειας. Κύρια ιδέα ήταν 
να δημιουργηθεί μια ιδιωτική όαση όπου το στοιχείο του νερού είναι 
συνεχώς παρόν.

Μία πισίνα οργανικού σχήματος «αγκαλιάζει» φυσικά τη μικρή παραλία 
που βρίσκεται πάνω από το θέρετρο και χωρίζεται σε δύο μέρη από μια 
μακριά σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Περνώντας μέσα από το μονοπάτι 
που περιβάλλεται από τις δύο πισίνες που υπερχειλίζουν, σαν δύο καταρ-
ράκτες, ανακαλύπτουμε το τζακούζι. Κάτω από τη νότια πισίνα, το Anasa 
SPA φωτίζεται φυσικά μέσα από μικρά παράθυρα τοποθετημένα σχολαστικά 
στην υπερχείλιση της πισίνας, για να αφήσουν τις ακτίνες του ήλιου να 
εισέλθουν στον χώρο. Δημιουργεί μαζί με το νερό της υπερχείλισης που 
πέφτει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι χρωμάτων και ήχων.

Anax Resort is situated in Agios Ioannis, a perfect Cycadic 
village in Mykonos. With views towards the island of Delos 
and the sunset, the hotel showcases an unconventional “made 
in Greece” luxury concept.

The main concept was to create a private oasis where the 
water element is constantly present. Here came the idea of 
an organic shape pool, naturally embracing the small beach 
lying above the resort, split in two by a long stair leading 
to the beach. Passing through the path surrounded by the 
two overflowing pools, like two waterfalls, we suddenly 
discover the Jacuzzi. Under the south pool, Anasa SPA 
takes its natural light through small windows meticulously 
placed on the pool's overflow to let the sun rays enter at 
sunset. Together with the falling water of the overflow, 
it creates an impressive game of colors and sounds.
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