
Το Art Hotel αποτελεί τον απόλυτο προορισμό 
για τους λάτρεις της τέχνης και της υψηλής 

αισθητικής. Στοχεύοντας σε ένα ιδιαίτερο κοινό 
το οποίο εκτιμά αλλά και απολαμβάνει την τέχνη 

ως μέσο έκφρασης της δημιουργικότητας, 
η Αλίνα Τσολακάκη σχεδίασε και υλοποίησε 

ένα χώρο που ξεχωρίζει από το mainstream και 
τοποθετεί την πνευματική καλλιέργεια 

στο επίκεντρο.

“Η πρόκληση της δημιουργίας 
ενός θεματικού ξενοδοχείου όπου η υψηλή 

τέχνη της φιλοξενίας συνδιαλέγεται 
με τις καλές τέχνες”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ART HOTEL
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis
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H ΣΎΛΛΗΨΗ
Μια εξοχική κατοικία σε ένα όμορφο 
χωριό της Σαντορίνης, τον Πύργο, 
που δεν έχει θέα στην Καλντέρα, 
μεταμορφώθηκε σε ένα ξενοδοχείο με 
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η πρόκληση της 
ανάδειξής του σε ένα τουριστικό προϊόν 
ελκυστικό στον επισκέπτη οδήγησε στη 
σύλληψη ενός ξενοδοχείου θεματικού 
με εκκεντρικά στοιχεία και ξεχωριστό 
χαρακτήρα.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Με έναν τολμηρό σχεδιασμό που ζει 
και αναπνέει γύρω από την ένταση των 
χρωμάτων, το Art Hotel Santorini 
πρωτοτυπεί ξεφεύγοντας από τα 
στερεότυπα της αιγαιοπελαγίτικης 
αρχιτεκτονικής. Το κόκκινο χρώμα 
κυριαρχεί: από τα δομικά στοιχεία 
και τους κοινόχρηστους χώρους, 
μέχρι την κεντρική πισίνα και το μπαρ 
όλα μαρτυρούν ότι το ξενοδοχείο 

QUICK FACTS 
Art Hotel 
Πύργος, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 10
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 5 μήνες

δημιουργήθηκε στη βάση προσεκτικής 
μελέτης και ειλικρινούς αγάπης για 
το διαφορετικό. Τέχνη και χώρος 
συνυπάρχουν αρμονικά και συνθέτουν 
ένα ιδιαίτερο τοπίο το οποίο 
συνδιαλέγεται με την ιδιαίτερη ενέργεια 
της Σαντορίνης.

Επίκεντρο κάθε δραστηριότητας στο 
ξενοδοχείο η μοναδική κόκκινη πισίνα, 
η οποία λειτουργεί ως η “πλατεία” σε ένα 
καλά οργανωμένο θεατρικό έργο που 
στόχο έχει να ξυπνήσει τις αισθήσεις και 
να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες 
που θα κάνουν τις διακοπές μοναδικές, 
τις εμπειρίες σταθμούς ζωής και τις 
μνήμες ανεξίτηλες. 

Η Aqua Gallery, ο χώρος τέχνης 
του ξενοδοχείου, επιβεβαιώνει την 
απόλυτη δέσμευση της μονάδας στην 
παροχή μιας μοναδικής εμπειρίας 
στενά συνυφασμένης με την τέχνη, 
φιλοξενώντας ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων 
καλλιτεχνών και πολιτιστικά δρώμενα.
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