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Ζνασ καταπράςινοσ επίγειοσ παράδειςοσ,με ςμαραγδζνια νερά και χρυςαφζνια 

αμμουδιά. Ζντεκα haute couture βίλλεσ για ςφγχρονουσ Ροβινςϊνεσ που 

απολαμβάνουν ξυπόλθτθ πολυτζλεια .Αρχιτεκτονικι που δεν επιτρζπει ξεκάκαρα 

όρια μεταξφ καταλφμματοσ και φφςθσ χωρίσ όμωσ να κυςιάηεται θ άνεςθ. Χελϊνεσ 

που περπατοφν από ειδικά διαμορφωμζνα μονοπάτια  και εξωτικά πουλιά ςτα 

δζντρα. Πρόκειται για το North Island. Ζναν οικολογικό ναό και τον ιδανικό εξωτικό 

προοριςμό χαλάρωςθσ. 

Όταν φτάνει κανείσ ςτο North Island νιϊκει ότι κάποια κεικι παρζμβαςθ ζχει 

αφιςει αυτιν τον τόπο άκικτο και αλϊβθτο από τθν πολφβουθ κακθμερινότθτα.  

Πανφψθλοι , πυκνοί, καταπράςινοι φοίνικεσ και δραματικά βράχια και μια γαλινια 

παραλία-όαςθ. Με τθν πρϊτθ ματιά καταλαβαίνει κανείσ ότι θ αρχιτεκτονικι ςτο 

North Island ακολουκεί τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ και δε μοιάηει με τίποτα από όςα 

ζχουμε δει ωσ τϊρα. Κάτω από τθ ςκιά ενόσ γιγάντιου δζντρου Casuarina υπάρχει θ 

εξωτερικι reception-lounge φτιαγμζνθ από λευκοφσ κορμοφσ δζντρων και ζπιπλα 

που νομίηεισ ότι ζχουν φυτρϊςει από το ζδαφοσ και όχι ότι ζχουν καταςκευαςτεί 

από ανκρϊπινο χζρι.Πζτρα , ξφλο, γυαλί,  κοράλια και φυςικά χρϊματα ςυνκζτουν 

http://www.north-island.com/


το ςκθνικό ςτο οποίο υποδζχεται εγκαρδια το φιλόξενο , ξυπόλθτο προςωπικό και  

εξθγεί τθ φιλοςοφία του νθςιοφ .το North Island δεν υπάρχει εςτιατόριο με τθν 

ζννοια που ζχει ςυνθκίςει κανείσ ςτα ξενοδοχεία. Η φιλοςοφία εδϊ είναι ‘No menu, 

no venue, no time’. Δθλαδι οι επιςκζπτεσ μποροφν να παραγγείλουν οτιδιποτε 

κελιςουν , οποιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ και να το απολαφςουν ςε όποιο ςθμείο 

του νθςιοφ κζλουν είτε αυτό είναι πάνω ςτθν παραλία,  ςτθ βίλλα τουσ , ςτθν 

κεντρικι πιςίνα , ι ςτο sunset bar.ϋΖτςι διαμορφϊνεται το προςωπικό μενοφ τθσ 

θμζρασ ςε ςυνεργαςία με τον ευδιάκετο chef  και κατευκυνόμαςτε ςτθ βίλλα  με το 

θλεκτρικό buggy το οποίο από εδϊ και ςτο εξισ είναι ςτθ διάκεςι μασ για τισ 

μεταφορζσ ςτο νθςί και κα πρζπει να φορτίηεται-οικολογικά πάντα- ςτο τζλοσ τθσ 

θμζρασ. 

Μπαίνουμε ςτθ βίλλα από μία ξφλινθ ράμπα από κορμοφσ δζντρων και αμζςωσ  

εντυπωςιάηει το μζγεκοσ και θ αρχιτεκτονικι που αναδεικνφει τα ςτοιχεία τθσ 

φφςθσ και τθν αίςκθςθ ότι γίνεςαι ζνα με αυτιν.το κζντρο, υπάρχει ζνασ μεγάλοσ 

lounge χϊροσ με ςτρογγυλι πιςίνα που καλφπτεται από μία πζργκολα- προζκταςθ 

ενόσ δεντρουTakamaka . Σο υπνοδωμάτιο πίςω από ζνα αόρατο γυαλί μοιάηει ςα 

μζροσ του εξωτερικοφ  χϊρου και το πιο εντυπωςικό ςθμείο τθσ βίλλασ είναι το 

μπάνιο με τθν τεράςτια μπανιζρα χωμζνθ ςτο ξφλινο πάτωμα και το εξωτερικό 

ντουσ για απόλαυςθ κάτω από τα αςτζρια. 

 

το North Island οι δραςτθριότθτεσ είναι πολυάρικμεσ. Μπορεί κανείσ να 

επιςκεφτεί κανείσ το ςπα με τθν πιο μαγευτικι κζα ςτο νθςί  , το sunset bar για 

γευςτικά cocktail κατά το θλιβαςίλεμα , να κάνει scuba diving, kayak ι ποδιλατο. 

Επίςθσ υπάρχει βιβλιοκικθ με ενιδαφζροντα βιβλία και ταινίεσ που εξθγοφν τθν 



οικολογικι δραςτθριότθτα του νθςιοφ και τθν φιλοςοφία ‘Κιβωτό του Νϊε’ -δθλαδι 

τθ διαδικαςία με τθν οποία φζρνουν και εκτρζφουν ςτο νθςί είδθ από το ηωικό 

βαςίλειο που τείνουν να εξαφανιςτοφν όπωσ γιγάντιεσ χελϊνεσ .Ζτςι δεν είναι 

απίκανο ςε μία από τισ βόλτεσ ςασ να  πζςετε επάνω ςτο μεγαλυτερο αρςενικό του 

νθςιοφ –τθ χελϊνα 192 κιλϊν με το όνομα Brutus! 

Σο Νorth Island παρόλεσ τισ πολυάρικμεσ βραβεφςεισ του δεν επαναπαφεται ςτισ 

δάφνεσ του. Εκτόσ από τθν πολφ πλοφςια οικολογικι δραςτθριότθτα διακζτει τουσ 

χϊρουσ του δωρεάν για μία εβδομάδα κάκε Ιοφνιο ςε λιγότερο ευνοθμζνα παιδιά 

από το κεντρικό νθςί των ευχελλϊν και απολαμβάνουν  ξζνοιαςτα παιχνίδια αλλά 

και επιμορφωτικά μακιματα για τθ χλωρίδα και τθν πανίδα του νθςιοφ. 

Σο North Island αποτελεί ςίγουρα τον ιδανικό προοριςμό για ‘τρζλεσ ςτισ ευχζλλεσ’ 

με άποψθ, αιςκθτικι και οκολογικι ευαιςκθςία! 

 

 


