
PROJECT: CLOUD 9
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis

Overlooking the Kaldera in Imerovigli, Santorini, Cloud 9
 is the epitome of boutique hospitality.

Two luxurious suites—Villa Iokasti and Villa 
Ariadne—invoke modern minimalism while preserving 

traditional Cycladic architectural features. 

“Minimalistic design underlines the grandeur 
traditional Cycladic architecture.”

Alina Tsolakakis
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PROJECT: CLOUD 9
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis

Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και την ενέργεια του ηφαιστείου 
να το διαπερνά, το Cloud 9 στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης αποτελεί την 

επιτομή της boutique φιλοξενίας. Δύο σουίτες απόλυτης πολυτέλειας, 
με το διαφορετικό όνομα της καθεμίας να σηματοδοτεί και τον 

διαφορετικό χαρακτήρα της, η Villa Iokasti και η Villa Ariadne διαθέτουν 
minimal και μοντέρνα αισθητική διατηρώντας παράλληλα 

τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά.

“Minimal αισθητική και λιτές γραμμές για την 
ανάδειξη του μεγαλείου των παραδοσιακών 

κυκλαδίτικων χαρακτηριστικών”
Αλίνα Τσολακάκη
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Οι λιτές γραμμές του αρχικού κτίσματος, 
τα ανισόπεδα σημεία και η ανεπανάληπτη 
θέα στην Καλντέρα έδωσαν την έμπνευση 
στην Αλίνα Τσολακάκη για τη δημιουργία 
του Cloud 9. Το κτήριο που θα μπορούσε 
να αποτελεί μια ακόμη βίλα στην καρδιά 
της Σαντορίνης μετατράπηκε σε δύο 
ξεχωριστές σουίτες με την καθεμία να 
προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, να 
πρεσβεύει μια διαφορετική φιλοσοφία με 
κοινό τόπο την ιδιωτικότητα. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Μελετώντας επιστάμενα τον χώρο και με 
στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού 
αλλά ελκυστικού στον επισκέπτη 
καταλύματος, η Αλίνα Τσολακάκη και η 
ομάδας της εκμεταλλεύτηκαν κάθε πτυχή 
του οικήματος προχωρώντας ωστόσο 
σε στρατηγικές επιλογές χρωμάτων 
ακολουθώντας μια minimal αισθητική. 
Το λευκό που συμβολίζει την κυκλαδίτικη 
παράδοση κυριαρχεί προσφέροντας την 
απαραίτητη προοπτική στον χώρο και 
εντείνοντας την αφαιρετική προσέγγιση. 

QUICK FACTS
Cloud 9 
Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 2
Περίοδος λειτουργίας: Μάρτιος-Δεκέμβριος 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

Το γκρι και το μαύρο συμβάλλουν 
στη δημιουργία μιας εκλεπτυσμένης 
ατμόσφαιρας προσφέροντας 
ενδιαφέρουσες αντιθέσεις και 
ξεκουράζοντας παράλληλα το μάτι 
του επισκέπτη. Οι σκάλες που μοιάζουν 
να αιωρούνται και η τοποθέτηση του 
υπνοδωματίου της Villa Ariadne σε άλλο 
επίπεδο θυμίζουν την ίδια την Καλντέρα 
που μοιάζει να αιωρείται πάνω από το 
Αιγαίο, ενώ τα ψηφιδωτά παραπέμπουν 
στα πολλά πρόσωπα της Σαντορίνης 
με τα γήινα χρώματα να θυμίζουν το 
ηφαίστειο, το σήμα-κατατεθέν του 
νησιού. 

Οι ανισόπεδες πισίνες στο εσωτερικό 
και εξωτερικό των σουιτών, αλλά 
το jacuzzi επιτείνουν την αίσθηση 
πολυτέλειας, ενώ η στρατηγική 
τοποθέτησή τους με θέα την 
απεραντοσύνη του Αιγαίου προσφέρει 
στον επισκέπτη μια μοναδική αίσθηση 
κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωί 
που ο ελληνικός ήλιος λούζει κάθε γωνιά 
μέχρι το βράδυ με το ηλιοβασίλεμα να 
απλώνεται μπροστά τα πόδια του. 
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