
Πώς μετατρέπεις μια εξοχική κατοικία σε premium τουριστικό προϊόν; 
Η Αλίνα Τσολακάκη και η έμπειρη ομάδα της προχώρησαν στην 

αναγέννηση ενός κλασικού κυκλαδίτικου εξοχικού δημιουργώντας με 
τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες ένα boutique ξενοδοχείο, 

η πισίνα του οποίου αναδείχθηκε από το Condé Nast ως μία από τις 
καλύτερες του κόσμου! 

“Σύγχρονη προσέγγιση και απαράμιλλο στιλ 
με φόντο τα χαρακτηριστικά υπόσκαφα 

κτίσματα της Σαντορίνης”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ALTA VISTA SUITES
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Η μοναδική θέα του κυκλαδίτικου 
εξοχικού αλλά και τα υπόσκαφα 
δωμάτια αποτέλεσαν την έμπνευση 
για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου 
ιδανικού για νεόνυμφους. Έχοντας ήδη 
σχεδιάσει την επέκταση του ακινήτου με 
την προσθήκη τριών δωματίων, η Αλίνα 
Τσολακάκη οραματίστηκε ένα boutique 
ξενοδοχείο που θα συνδυάζει την άνεση 
με το απαράμιλλο στιλ, έναν χώρο που θα 
γεμίζει τον επισκέπτη θετική ενέργεια και θα 
προσφέρει το αίσθημα της χαλάρωσης. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Κατά τη μετατροπή της εξοχικής 
κατοικίας σε ξενοδοχείο οι χώροι του 
αρχικού κτίσματος αναδιαμορφώθηκαν 
και μετατράπηκαν σε σουίτες, ενώ 
οι προσθήκες ακολούθησαν την ίδια 
λογική δημιουργώντας ένα νέο κτήριο 
που διατηρεί το ίδιο ύφος σε όλο του το 
φάσμα. Η Αλίνα Τσολακάκη επέλεξε να 
μην επέμβει σημαντικά στη διαμόρφωση 
των εσωτερικών χώρων επιτρέποντας έτσι 

QUICK FACTS
Alta Vista Suites 

Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 5

Περίοδος λειτουργίας: Όλο τον χρόνο 
Διάρκεια project: 1 χρόνος

Κατασκευαστική φάση: 6 μήνες 

στο κτήριο να διατηρήσει τα παραδοσιακά 
του στοιχεία, προσθέτοντας ωστόσο 
τις απαραίτητες πινελιές χρώματος με 
έμπνευση από το γαλάζιο του Αιγαίου και 
του ελληνικού ουρανού, το πορτοκαλί 
και το κόκκινο του ηφαιστείου και του 
ηλιοβασιλέματος αλλά και τα γήινα 
χρώματα του νησιού της Σαντορίνης. 
Το λευκό δεσπόζει και στο εσωτερικό αλλά 
και στο εξωτερικό του Alta Vista Suites που 
αντανακλά το ζεστό φως του ελληνικού 
ήλιου. Ο εξωτερικός σχεδιασμός του 
ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
προσοχή με την infinity pool να δίνει την 
αίσθηση της αιώρησης μεταξύ ουρανού 
και θάλασσας, ενώ οι διαβαθμίσεις στα 
επίπεδα και τα μικρά σκαλοπάτια να 
θυμίζουν τα κλασικά κυκλαδίτικα σοκάκια. 
Η εντυπωσιακή αλλαγή του χώρου και ο 
μοναδικός σχεδιασμός του ξενοδοχείου 
κέντρισαν το ενδιαφέρον του διεθνούς 
και ελληνικού Τύπου με πολλές αναφορές 
σε περιοδικά όπως το Condé Nast, 
που συμπεριέλαβε την πισίνα του στις 
καλύτερες του κόσμου, ενώ το ανέδειξε ως 
ένα από τα καλύτερα boutique ξενοδοχεία.
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