
Το εστιατόριο ενός ξενοδοχείου 
πόλης που αναδεικνύεται σε σημείο 
συνάντησης όχι μόνο των επισκεπτών 
της μονάδας αλλά των κατοίκων του 
Ηρακλείου. Ένα σύγχρονο περιβάλλον 
που περικλείει στοιχεία παράδοσης και 
φέρει έναν μοναδικό χαρακτήρα. 

“Παράδοση και σύγχρονος τρόπος ζωής για 
την ολοκλήρωση της εμπειρίας φιλοξενίας”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: 626 ALL DAY 
LOUNGE & CITY GARDEN
Restaurant Design & Concept 
Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Σε ένα ξενοδοχείο που φέρει μοναδική 
ταυτότητα και έχει σαφή οικολογικό 
χαρακτήρα, το εστιατόριό του θα έπρεπε 
να έχει κοινά στοιχεία με αυτό αλλά 
να φέρει και το δικό του αποτύπωμα 
που θα το διαφοροποιεί. Η Αλίνα 
Τσολακάκη εμπνεύστηκε έναν χώρο 
που θα λειτουργεί όλη τη μέρα και θα 
μεταλλάσσεται από εστιατόριο πρωινού 
σε μπαρ με μοναδική ευκολία.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Η Αλίνα Τσολακάκη οραματίστηκε και στη 
συνέχεια με τη βοήθεια των συνεργατών 
της προχώρησε στην ψηφιακή απεικόνιση 
κάθε λεπτομέρειας του εστιατορίου, 
δημιουργώντας έναν χώρο που αλλάζει 
πρόσωπα μέσα στη μέρα και μια αυλή που 
αποτελεί αγαπημένο σημείο συνάντησης. 
Από το λογότυπο και το όνομα μέχρι τους 
καταλόγους και την τοποθέτηση του 

QUICK FACTS
626 All Day Lounge & City Garden

Ηράκλειο, Κρήτη
Restaurant Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis
Περίοδος λειτουργίας: Όλο τον χρόνο

Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

εξοπλισμού, η Αλίνα Τσολακάκη συνέλαβε 
και έκανε πράξη όλα όσα συνθέτουν την 
ταυτότητα και τον χαρακτήρα του 626 All 
Day Lounge & City Garden.  

Στρατηγικά επέλεξε στους χώρους να 
πρωταγωνιστήσουν το ξύλο και τα γήινα 
χρώματα, ενώ τα βολικά καθίσματα και 
η μεγάλη μπάρα που απλώνεται στη μία 
πλευρά του εστιατορίου συνθέτουν ένα 
σκηνικό για όλες τις ώρες της μέρας. 
Οι μεταλλικές λεπτομέρειες και τα 
πολύχρωμα patterns δίνουν πιο σύγχρονο 
ύφος, οι κρυφοί φωτισμοί προσθέτουν 
μυστήριο στη βραδινή ατμόσφαιρα, ενώ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οροφή-
μαυροπίνακας που είναι γεμάτη σχέδια από 
κιμωλία. Οι σχεδιασμοί της οροφής, οι οποίοι 
αλλάζουν ανά περίοδο, προσφέρουν έναν 
πιο παιχνιδιάρικο τόνο. Η φωτογράφιση και 
το βίντεο του εστιατορίου αποτελούν επίσης 
εμπνεύσεις της Αλίνας Τσολακάκη. 
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