
Στο Ημεροβίγλι σε μικρή απόσταση από την 
Καλντέρα το Ayoba είναι ένα family oriented 

ξενοδοχείο που προσφέρει αυθεντική φιλοξενία. 
Έξι δωμάτια με πιο παραδοσιακό χαρακτήρα 

αλλά με σύγχρονη αισθητική και μοντέρνο 
χαρακτήρα, που αποτελούν μια πιο οικονομική 

επιλογή για τον επισκέπτη που επιθυμεί να 
απολαύσει τις ομορφιές της Σαντορίνης. 

“Ένα παραδοσιακό κυκλαδίτικο σπίτι που 
αναγεννήθηκε σε ένα family oriented ξενοδοχείο”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: AYOBA
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis 
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Σε μια μοναδική τοποθεσία χωρίς 
όμως άμεση θέα στην Καλντέρα, 
το Ayoba που αρχικά ήταν μια 
Σαντορινιά κατοικία ενέπνευσε την 
Αλίνα Τσολακάκη για τη δημιουργία 
ενός ξενοδοχείου που θα προσφέρει 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη φιλοξενία. 
Το παλιό κτήριο πήρε εκ νέου πνοή 
με στόχο να μετατραπεί σε ένα 
ξενοδοχείο που θα απευθύνεται 
περισσότερο σε οικογένειες, 
διαθέτοντας ωστόσο τη φιλοσοφία και 
τις υπηρεσίες ενός premium boutique 
hotel σε χαμηλότερο κόστος. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Στα τρία δωμάτια που διέθετε η 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη κατοικία 
προστέθηκαν άλλα τρία ακολουθώντας 
τη λογική του αρχικού κτίσματος. 
Τα ζεστά χρώματα και το ξύλο 

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

πρωταγωνιστούν στο εσωτερικό χωρίς 
όμως να λείπει το κλασικό αιγαιοπελαγίτικο 
λευκό. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας ενός 
family oriented ξενοδοχείου αλλά και 
μιας πιο οικονομικής επιλογής το κάθε 
δωμάτιο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα, ενώ οι εξωτερικές αυλές 
προσφέρουν απλόχερα την ηρεμία.

Είτε με τη μορφή στούντιο είτε ως 
διώροφες κατοικίες, τα δωμάτια 
του Ayoba έχουν διαμορφωθεί με 
στόχο να εκπέμπουν ένα αίσθημα 
οικειότητας, μια σπιτική φιλοξενία, 
προσφέροντας ωστόσο τις ανέσεις 
ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. 
Ευρύχωρα δωμάτια, χώροι ξεχωριστής 
αισθητικής, εξωτερικό jacuzzi και 
μπάνια που θυμίζουν τα υπόσκαφα της 
Σαντορίνης συνθέτουν την εικόνα ενός 
ξενοδοχείου που μπορεί να αποτελέσει 
ιδανικό προορισμό για ήρεμες 
οικογενειακές διακοπές. 
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