
Ανάμεσα στο καταπράσινο τοπίο της Σκιάθου, το KB Suites & Spa, 
μέρος του συγκροτήματος Kassandra Bay Resort, αποτελεί 

έναν παράδεισο πολυτέλειας και ηρεμίας, ειδικά σχεδιασμένο 
για να προσφέρει την απόλυτη άνεση και ιδιωτικότητα.

“Απογειώνοντας την πολυτέλεια 
και το design στο σκηνικό των 

Σποράδων!”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: KB SUITES & SPA
Hotel Photoshoot & Video Concept by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Σε ένα από τα ωραιότερα νησιά των 
Σποράδων, στη Σκιάθο, το K&B Suites 
& Spa έδωσε την έμπνευση στην Αλίνα 
Τσολακάκη για τη δημιουργία ενός 
καταφυγίου για ερωτευμένους! Η 
σύλληψη αφορούσε τη δημιουργία ενός 
διαφορετικού τουριστικού προϊόντος 
μέσα σε μια ήδη επιτυχημένη μονάδα. 
Μιας μονάδας διαφορετικού χαρακτήρα 
από την κεντρική που θα απευθύνεται σε 
affluent individuals. Απέριττη πολυτέλεια, 
απόλυτη ιδιωτικότητα, σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και ένα μοναδικό spa 
συνθέτουν την εικόνα του K&B Suites & Spa.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Ευρύχωρες σουίτες, απαλές 
αποχρώσεις που ζεσταίνουν τον 
χώρο και ξεκουράζουν το μάτι, 
εξαιρετικής ποιότητας υφάσματα και 
ειδικά επιλεγμένα έπιπλα, και πισίνες 
δημιουργήθηκαν για να δώσουν 
τον αέρα πολυτέλειας που ταιριάζει  

QUICK FACTS 
KB Suites & Spa

Παραλία Βασιλιάς, Σκιάθος
Hotel Photoshoot & Video Concept 

by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 12

Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος
Διάρκεια project: 6 μήνες

Ύλοποίηση project: 3 μήνες

στις πιο ιδιωτικές στιγμές.
Ένας πανέμορφος κήπος που προσφέρει 
ανεμπόδιστη θέα στην υπέροχη παραλία 
Βασιλιάς, μία από τις ωραιότερες του 
νησιού, προσωποποιημένες υπηρεσίες 
και ειδικές θεραπείες σπα συμπληρώνουν 
μαζί με το εστιατόριο και το μπαρ το 
σκηνικό. 

Στο K&B Suites & Spa δόθηκε ιδιαίτερη 
σημασία στη λεπτομέρεια με παροχές 
όπως τα μαξιλάρια αρωματοθεραπείας, 
αλλά και τα jacuzzi με χρωματοθεραπεία 
και αρωματοθεραπεία όλα αποκλειστικά 
σχεδιασμένα με στόχο την απόλυτη 
ηρεμία, αναζωογόνηση και ξεκούραση. 

Έμφαση δόθηκε και στην ανάπτυξη του 
ρομαντικού προφίλ του ξενοδοχείου με 
την Αλίνα Τσολακάκη να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί με την έμπειρη και εξειδικευμένη 
ομάδα της dedicated φωτογράφιση για 
την ανάδειξη αυτής της πλευράς του KB 
Suites & Spa.
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