
“Six suites, six different destinations, 
six tailor made experiences in one hotel” 

Alina Tsolakakis

PROJECT: DREAMS LUXURY SUITES
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis

Alina Tsolakakis renovated a holiday house into six suites, 
six different destinations tailor made, to guests needs. 

Personalized experiences is the trademark of Dreams Luxury 
Suites. Visitors have the opportunity to plan their own 

accommodation package or choose among a variety of 
exclusive services.
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“Έξι σουίτες, έξι διαφορετικοί προορισμοί, 
έξι tailor made εμπειρίες σε ένα ξενοδοχείο”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: DREAMS LUXURY SUITES
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis

To Dreams Luxury Suites, στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, 
με γνώμονα τις αρχές της ελληνικής φιλοξενίας και με 

προσοχή στη λεπτομέρεια έχει αναγάγει την κάθε επίσκεψη 
σε μια tailor made εμπειρία, παρέχοντας τη δυνατότητα 

στον επισκέπτη να διαμορφώσει το ταξίδι 
των ονείρων του. 
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Μια εξοχική κατοικία μεταμορφώθηκε 
σε έξι σουίτες, έξι ξεχωριστούς 
προορισμούς, κομμένους και ραμμένους 
στις ανάγκες του επισκέπτη. Με την 
personalized εμπειρία να αποτελεί το 
σήμα κατατεθέν του Dreams Luxury 
Suites, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 
να διαμορφώσει το δικό του πακέτο 
διαμονής, επιλέγοντας από μια σειρά 
υπηρεσιών έπειτα από συνεννόηση με το 
ξενοδοχείο.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Η Αλίνα Τσολακάκη και η ομάδα 
της προχώρησαν στην ξεχωριστή 
διακόσμηση κάθε σουίτας, επιλέγοντας 
διαφορετικούς χρωματικούς 
συνδυασμούς και διαφορετική ονομασία 
για την καθεμία, σηματοδοτώντας έτσι 
την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Στο πλαίσιο 
της δημιουργίας μιας ανεπανάληπτης 
εμπειρίας ο ταξιδιώτης έχει τη 
δυνατότητα να ρυθμίσει κάθε πτυχή της 

QUICK FACTS 
Dreams Luxury Suites

Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 6

Περίοδος λειτουργίας: Μάρτιος-Δεκέμβριος
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

διαμονής του, από τη μεταφορά του από 
και προς το αεροδρόμιο, μέχρι και τις 
μικρότερες λεπτομέρειες, επιλέγοντας 
τα αιθέρια έλαια που θα παρέχονται στα 
δωμάτια ή ακόμα και τα μαξιλάρια που 
θα κοσμούν τα κρεβάτια. Υπηρεσίες 
private μασάζ, ακόμα και pilates kit 
προσφέρονται με στόχο την σωματική 
υγεία και ευεξία, ενώ καινοτομία 
αποτελεί η παραχώρηση iPad, κινητού 
τηλεφώνου και laptop, με σεβασμό στις 
επιχειρηματικές του ανάγκες. 

Λαμβάνοντας υπόψη κάθε σημαντική 
στιγμή στη ζωή του επισκέπτη, έχουν 
επίσης διαμορφωθεί τρία ειδικά πακέτα 
υπηρεσιών, τα οποία απευθύνονται 
σε όσους επιθυμούν να ζήσουν μια 
ρομαντική εμπειρία, πραγματοποιώντας 
το ταξίδι των ονείρων τους.
Η απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας συναντά 
τις tailor made υπηρεσίες του Dreams 
Luxury Suites, σε ένα ατμοσφαιρικό 
προορισμό, που αναδεικνύει την 
αυθεντικότητα των Κυκλάδων.

Photography © Christos Drazos


