
“Εκφράζοντας τη θετική σκέψη και θέαση 
της ζωής σε κάθε έκφανση ενός ξενοδοχείου”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ACQUA VATOS SANTORINI
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis

Σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Σαντορίνης, στο Καμάρι, 
το Acqua Vatos Santorini συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με την 

παραδοσιακή φιλοξενία. Με pop χρώματα και funky διάθεση 
το Acqua Vatos Santorini εκφράζει τον σύγχρονο χαρακτήρα 

του νησιού διατηρώντας αναλλοίωτο τον αέρα της 
κυκλαδίτικης φιλοξενίας.
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Σε απόσταση αναπνοής από τη Μαύρη 
Παραλία, μία από τις ωραιότερες και 
πιο δημοφιλείς της Σαντορίνης, το 
Acqua Vatos Santorini δημιουργήθηκε 
για να γεμίζει θετική σκέψη και 
ενέργεια τους επισκέπτες του, μια 
φιλοσοφία που είναι διάχυτη σε κάθε 
του έκφανση, από τα χρώματα που 
κυριαρχούν μέχρι τη διάθεση των 
ανθρώπων που το στελεχώνουν. 

H ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Η μετατροπή μιας συνηθισμένης 
κυκλαδίτικης μονάδας σε ένα 
ξενοδοχείο ιδανικό για κάθε είδους 
ταξιδιώτη αποτέλεσε την πρόκληση 
για την Αλίνα Τσολακάκη και την 
ομάδα της. Έντονα χρώματα, 
ανάλαφρη διάθεση και χαρούμενα 
πρόσωπα, αποτελούν τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά που συνθέτουν το 

QUICK FACTS 
Acqua Vatos Santorini 
Καμάρι, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 32
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες 

ιδανικό περιβάλλον για ανέμελες 
οικογενειακές εξορμήσεις, ρομαντικές 
αποδράσεις αλλά και κοσμοπολίτικες 
διακοπές.

Αφιερωμένο στην απόλυτη ηρεμία 
και ξεγνοιασιά των επισκεπτών 
του, το Acqua Vatos Santorini, είναι 
γεμάτο μηνύματα θετικής σκέψης που 
κοσμούν τις επιφάνειες των τοίχων του. 
Προσφέρεται για στιγμές χαλάρωσης 
στα ήσυχα δωμάτια ή στον ιδιωτικό 
αμπελώνα, όπου κανείς μπορεί να έρθει 
σε επαφή με την οινική ιστορία του 
νησιού, όμως δεν λείπουν οι επιλογές 
για διασκέδαση, χάρη στη μικρή 
απόσταση που το χωρίζει από την 
έντονη νυχτερινή ζωή της περιοχής. 

Σε ένα ξενοδοχείο όπου οι επισκέπτες 
ποικίλλουν, ο κοινός παρονομαστής 
όλων είναι η αγάπη και το πάθος για 
τη φιλοξενία. 
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