
Ένα boutique ξενοδοχείο σχεδιασμένο για 
να προσφέρει τις πιο όμορφες ιδιωτικές 
στιγμές. Τρεις σουίτες όλες στρατηγικά 

προσανατολισμένες προς τη Δύση και με θέα 
το συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης 
δημιουργήθηκαν με στόχο να αποτελέσουν ένα 

ρομαντικό καταφύγιο για μια αξέχαστη εμπειρία.

“Παραδοσιακά χαρακτηριστικά και 
σύγχρονη αισθητική συναντώνται 
στη δημιουργία ενός ξενοδοχείου 

που υμνεί την ιδιωτικότητα”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ADORE SANTORINI
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Το Adore Santorini ήταν το ξενοδοχείο 
που ενέπνευσε την Αλίνα Τσολακάκη για 
τη δημιουργία δωματίων με ξεχωριστό 
όνομα το καθένα, ένα όνομα που θα 
σηματοδοτούσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του καθενός, τη δική του μοναδική 
ταυτότητα, που θα σήμαινε μια ξεχωριστή 
εμπειρία στο καθένα από αυτά. Η μοναδική 
του τοποθεσία στο ψηλότερο σημείο της 
Καλντέρας, 450 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας, λειτούργησε καταλυτικά 
στη συνολική σύλληψη του concept για 
τη δημιουργία διαφορετικών τουριστικών 
προϊόντων κάτω από την ίδια “στέγη”. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Η δομή του κτηρίου, καθώς πρόκειται 
για ένα παραλληλόγραμμο κτίσμα που 
στέκεται παράλληλα στην Καλντέρα, έδωσε 
την έμπνευση για τον προσανατολισμό 
των σουιτών. Όλα τα δωμάτια του Adore 
Santorini “κοιτούν” προς τη Δύση, με το 
ενδιαφέρον να εστιάζεται περισσότερο 
στους εσωτερικούς χώρους που έχουν 
διαμορφωθεί έτσι ώστε όλα να είναι 
στραμμένα προς το ηλιοβασίλεμα - όλα 
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Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
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Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

να περιστρέφονται γύρω από το μοναδικό 
θέαμα και την ενέργεια που φέρει η δύση 
του ηλίου στο Ημεροβίγλι.

Το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί στο 
εσωτερικό δίνοντας ένα ζωηρό 
τόνο και δημιουργώντας έντονες 
αντιθέσεις με το λευκό που με τη σειρά 
του πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό 
στα πρότυπα της κυκλαδίτικης 
αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε κατά την κατασκευαστική φάση 
στη διαμόρφωση του εσωτερικού 
των δωματίων όπου και αξιοποιήθηκε 
κάθε πτυχή του χώρου στο 100%. 
Το ντους εμφανίζεται ανατρεπτικά 
στη μέση του δωματίου, οι νιπτήρες 
βρήκαν τη θέση τους στο κεφαλάρι 
του υπερυψωμένου κρεβατιού το 
οποίο προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στα 
χρώματα του ηλιοβασιλέματος, ενώ 
το ιδιωτικό jacuzzi στην αυλή αποτελεί 
το ιδανικό σημείο για ρομαντικά 
βράδια. Η πρόκληση της δημιουργίας 
διαφορετικών concept σουιτών μέσα στο 
ίδιο ξενοδοχείο αποτελεί πια πρό(σ)κληση 
για τον επισκέπτη να γευτεί διαφορετικές 
εμπειρίες στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα.
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