
Στην πρωτεύουσα της Σαντορίνης, στα Φηρά, με θέα 
την Καλντέρα, το Asteras Villas αντικρίζει το ωραιότερο 

ηλιοβασίλεμα του κόσμου και αγκαλιάζεται από τον ήλιο 
και τα χρώματα του Αιγαίου. Ένα boutique ξενοδοχείο πέντε 

δωματίων που ανταποκρίνεται στα υψηλά standards και του πιο 
απαιτητικού ταξιδιώτη. 

“Κάποιες φορές είναι το ίδιο το σημείο, η τοποθεσία 
και η αίσθηση η οποία δημιουργείται που 

σου δίνει την κατεύθυνση”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ASTERAS VILLAS
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Τα χρώματα και το feeling της 
τοποθεσίας αποτέλεσαν την έμπνευση για 
την Αλίνα Τσολακάκη για τη δημιουργία 
ενός ξενοδοχείου στο οποίο θα κυριαρχεί 
το χαρακτηριστικό λευκό του Αιγαίου 
και ο χαρακτήρας της Σαντορίνης θα 
εκφράζεται μέσα από χρώματα όπως το 
μαύρο των βράχων, το κόκκινο της λάβας 
και το χρυσό του ήλιου.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Στόχος κατά την υλοποίηση του εν 
λόγω project ήταν η δημιουργία ενός 
high-end ξενοδοχείου στην καρδιά 
της Καλντέρας με υπηρεσίες που 
μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη. Με το εμβαδόν 
κάθε σουίτας να διαφέρει η ομάδα 
της Αλίνας Τσολακάκη, πάντα υπό την 
καθοδήγηση της ίδιας, εκμεταλλεύτηκε 
κάθε εκατοστό των εγκαταστάσεων 

QUICK FACTS
Φηρά, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 5
Περίοδος λειτουργίας: Μάρτιος-Δεκέμβριος 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

δημιουργώντας καταλύματα που παρά 
τη διαφορά μεγέθους προσφέρουν τις 
ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Το αποτέλεσμα; Πέντε διαφορετικές 
σουίτες με διαφορετικές ονομασίες 
η καθεμία όπως συνηθίζει η Αλίνα 
Τσολακάκη, οι οποίες έλκονται από την 
ελληνική μυθολογία και το ελλαδικό 
τοπίο. Επιβλητικά έπιπλα με έντονα 
χρώματα δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα, 
όπως και οι άνετοι χώροι και οι 
κρεβατοκάμαρες χτισμένες στη μορφή 
των χαρακτηριστικών υποσκαφών της 
Σαντορίνης.

Η αίσθηση της πολυτέλειας τονίζεται με 
τα εξωτερικά θερμαινόμενα jacuzzi που 
διαθέτουν όλες οι ιδιωτικές βεράντες, οι 
οποίες έχουν δημιουργηθεί με στόχο να 
προστατεύουν τον προσωπικό χώρο και 
να προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στο 
ηλιοβασίλεμα. 
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