
Στο Ημεροβίγλι, σε ένα από τα ωραιότερα και πιο 
ειδυλλιακά σημεία της Σαντορίνης, το Aliko Luxury 
Suites φτιάχτηκε για να φιλοξενεί τις πιο ιδιωτικές 
στιγμές όσων επιθυμούν την απόλυτη ηρεμία και 

πολυτέλεια. 

“Λεπτομέρειες που διαφοροποιούν 
και σπάνε τη μονοτονία σε 

ένα περιβάλλον απαράμιλλης 
πολυτέλειας!”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ALIKO LUXURY SUITES 
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Η τοποθεσία, η θέα αλλά και το 
μέγεθος της μονάδας έδωσαν την 
έμπνευση στην Αλίνα Τσολακάκη για 
τη δημιουργία δύο σουιτών με κοινά 
χαρακτηριστικά αλλά ουσιαστικά 
διαφορετικό χαρακτήρα. Δύο σουιτών 
μοναδικής πολυτέλειας που είχαν ως 
στόχο να αναδειχθούν στον ιδανικό 
προορισμό για ζευγάρια και οικογένειες 
που επιθυμούν να ζήσουν την απόλυτη 
ιδιωτικότητα.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Το κτήριο ανακαινίστηκε και στρατη-
γικά επιλέχθηκε να χωριστεί σε δύο 
σουίτες διαφορετικού μεγέθους 
ώστε να καλύπτουν διαφορετικές 
ανάγκες η καθεμία. Η μία σουίτα 
εκτείνεται σε εμβαδό 70 τ.μ. και η 
άλλη διαθέτει έκταση 37 τ.μ., ενώ και 
οι δύο διακρίνονται για τους μεγάλους 
εξωτερικούς χώρους τους που 

εκτείνονται στα  35 τ.μ. και 25 τ.μ.  
αντίστοιχα, αναδεικνύοντας το 
πλεονέκτημα της εξαιρετικής τοπο-
θεσίας και της συγκλονιστικής θέας. 
H αρχιτεκτονική των χώρων είναι βαθιά 
επηρεασμένη από την κυκλαδίτικη 
παράδοση με το λευκό να κυριαρχεί 
παντού, ενώ οι κόκκινες πινελιές που 
βρίσκει κανείς διάσπαρτες συνειρμικά 
παραπέμπουν στο όνομα της μονάδας 
αλλά και στην ένταση που κρύβει το 
αιγαιοπελαγίτικο νησί. 

Την εικόνα συμπληρώνουν ειδικά 
διαμορφωμένοι χώροι που θυμίζουν τα 
χαρακτηριστικά υπόσκαφα κτίσματα 
της Σαντορίνης, jacuzzi στο εσωτερικό 
των σουιτών αλλά και στις μεγάλες 
βεράντες, πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες 
και μπάνια με ψηφιδωτά, καθώς και 
πολυμορφικά έπιπλα που μετατρέπουν 
μια σουίτα για δύο σε ένα κατάλυμα 
ιδανικό για τις διακοπές μια τετραμελούς 
οικογένειας. 
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