
Η απόλυτη πολυτέλεια σε μια έκταση 2.500 τ.μ. στην Αγία 
Παρασκευή της Σαντορίνης. Η αίσθηση του κλασικού κυριαρχεί 
σε μια βίλα που ξεφεύγει από τα στερεότυπα της κυκλαδίτικης 
αρχιτεκτονικής, αφού εδώ πρωταγωνιστές είναι το ξύλο και η 

λαξευμένη πέτρα.

“Η αίσθηση του κλασικού 
στην καρδιά του Αιγαίου!”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ASTERAS BEACH VILLA
Brand Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και σε 
μια τεράστια έκταση η Αλίνα Τσολακάκη 
εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας βίλας 
που θα παρέχει tailor-made υπηρεσίες, θα 
έχει διαφορετικό ύφος από τα κλασικά 
αιγαιοπελαγίτικα σπίτια και θα προσφέρει 
την απόλυτη ιδιωτικότητα για premium 
επισκέπτες μέσα στον καταπράσινο κήπο 
που την περιβάλλει.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Μια ανάσα από την παραλία, λίγα μόλις 
βήματα από την αμμώδη ακτή και με 
έναν τεράστιο κήπο να την περιβάλλει, η 
Asteras Beach Villa δημιουργήθηκε για να 
προσφέρει την αίσθηση της πολυτέλειας 
αλλά και της σπιτικής φιλοξενίας και η 
Αλίνα Τσολακάκη φρόντισε να αναδείξει 
όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητά της.
Εξαιρετικής ποιότητας υλικά έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση 
της βίλας. Το καφέ χρώμα και το ξύλο 
κυριαρχεί στο εσωτερικό του οικήματος 

QUICK FACTS
Asteras Beach Villa
Αγία Παρασκευή, Σαντορίνη
Brand Development by Alina Tsolakakis
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος
Διάρκεια project: 3 μήνες
Ύλοποίηση project: 1,5 μήνας

με στόχο να βρίσκεται σε απόλυτη 
αρμονία με το περιβάλλον που το 
αγκαλιάζει. Λαξευμένες πέτρες από τη γη 
της Σαντορίνης καλύπτουν τις επιφάνειες 
γύρω από το αίθριο σηματοδοτώντας την 
ιδιαιτερότητα του σημείου και ταιριάζουν 
μοναδικά με τα ξύλινα πατώματα αλλά 
και τους δερμάτινους καναπέδες που 
πρωταγωνιστούν στο ένα από τα δύο 
σαλόνια. 
Στο δεύτερο επίπεδο της βίλας εκτείνονται 
τα τρία υπνοδωμάτια που διαθέτουν 
ξεχωριστό χαρακτήρα και ύφος το 
καθένα με τα ιδιωτικά μπάνια να εντείνουν 
την αίσθηση της πολυτέλειας. 
Ιδιαίτερη έμφαση κατά την κατασκευή 
δόθηκε και στη διαμόρφωση του 
εξωτερικού χώρου. Ο ειδικός σχεδιασμός 
του κήπου με επιλεγμένα φυτά και 
η δημιουργία πισίνας ολυμπιακών 
διαστάσεων με θαλασσινό νερό είχαν ως 
στόχο την ανάδειξη της Asteras Beach Villa 
σε ιδανικό προορισμό διακοπών αλλά και 
για τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων. 
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