
Με την αρχιτεκτονική του να το 
διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ξενοδοχεία 
της Σαντορίνης και την ιστορία του να του 
προσδίδει έναν πιο glamorous χαρακτήρα, 

το Atlantis Hotel, το ξενοδοχείο όπου 
γυρίστηκε η χολιγουντιανή ταινία “Summer 
Lovers” δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα 

στα Φηρά.

PROJECT:  ATLANTIS HOTEL
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis

“Μετατρέποντας ένα ιστορικό 
ξενοδοχείο σε ένα 

σύγχρονο κατάλυμα!”
Αλίνα Τσολακάκη

Ph
ot

og
ra

ph
y 

©
 C

hr
ist

os
 D

ra
zo

s



H ΣΎΛΛΗΨΗ
Η ιστορία του παλαιότερου ξενοδοχείου 
της Σαντορίνης, που άνοιξε για 
πρώτη φορά τις πόρτες του το 1956 
και έχει φιλοξενήσει σημαντικές 
προσωπικότητες, σε συνδυασμό με 
τις ανάγκες του Σήμερα έδωσαν την 
έμπνευση στην Αλίνα Τσολακάκη για 
την ανακαίνισή του με την ένταξη στον 
χώρο νέων στοιχείων αλλά και την 
αναδιαμόρφωση του εξωτερικού και 
των δωματίων του.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Η Αλίνα Τσολακάκη και η έμπειρη ομάδα 
της προχώρησαν στην αναδιαμόρφωση 
του εξωτερικής πισίνας του ξενοδοχείου, 
μεγαλώνοντάς τη σε μέγεθος ώστε 
να καλύπτει τις ανάγκες του εύρους 
των επισκεπτών. Δύο δωμάτια της 
μονάδας ενσωματώθηκαν στην έκταση 
της πισίνας με το αποτέλεσμα να είναι 

QUICK FACTS 
Atlantis Hotel
Φηρά, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 25
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 6 μήνες
Ύλοποίηση project: 3 μήνες

μοναδικό και αισθητικά, αφού πια 
αναδύονται από αυτή οι επιβλητικές 
κολόνες που σχηματίζουν τις 
χαρακτηριστικές θολωτές καμάρες του 
κτίσματος. 

Για τον εξοπλισμό των δωματίων 
χρησιμοποιήθηκαν tailor-made 
έπιπλα, ενώ έμφαση δόθηκε στη 
λειτουργικότητα των χώρων. Λιτές 
γραμμές ακολουθήθηκαν κατά το 
σχεδιασμό τους ωστόσο τα χρώματα 
των εξαιρετικής ποιότητας υφασμάτων, 
άλλοτε παστέλ και άλλοτε πιο έντονα, 
δίνουν στο καθένα ξεχωριστό 
χαρακτήρα.

Η minimal αισθητική κυριαρχεί και 
στους κοινόχρηστους χώρους, όπου 
πρωταγωνιστούν οι μαρμάρινες σκάλες 
οι οποίες δένουν αρμονικά με τις 
παστέλ αποχρώσεις που στρατηγικά 
επιλέχθηκαν να πλαισιώνουν το lobby.
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