
Ένα ζεστό και κομψό ξενοδοχείο με διάχυτη 
την αίσθηση της αυθεντικής φιλοξενίας. 
Το Athermi Suites στο Μεγαλοχώρι της 

Σαντορίνης ξεχωρίζει για τη μοναδική αισθητική, 
την παραδοσιακή φιλοξενία και τη θέα στην 

απεραντοσύνη του Αιγαίου. 

“Εκφράζοντας τη σπιτική 
φιλοξενία μέσα από την αύρα 

του χώρου”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: ATHERMI SUITES
Concept & Brand Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Λίγο πιο μακριά από το κέντρο της 
Σαντορίνης, στο Μεγαλοχώρι, το 
Athermi Suites με τη συγκλονιστική 
θέα στα νερά του Αιγαίου έδωσε την 
έμπνευση στην Αλίνα Τσολακάκη για τη 
δημιουργία ενός ξενοδοχείου που θα 
εκφράζει με κάθε τρόπο την αυθεντική 
κυκλαδίτικη φιλοξενία.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Το Athermi Suites δίνει το στίγμα 
του ήδη από την είσοδό του με τη 
βαριά χειροποίητη ξύλινη πόρτα του. 
Προσανατολισμένα όλα με θέα στη 
θάλασσα, και τα έντεκα δωμάτια του 
Athermi Suites ξεχωρίζουν για τα 
ξυλόγλυπτα που έχουν στο εσωτερικό 
τους. Το ξύλο επεξεργασμένο με ειδικές 
τεχνοτροπίες από ντόπιους τεχνίτες 
πρωταγωνιστεί όπως και το χρώμα 
της ώχρας εντείνοντας το αίσθημα της 
ζεστασιάς στους χώρους. 

QUICK FACTS 
Athermi Suites
Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη
Concept & Brand Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 11
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

Οι τοίχοι, επίσης ειδικά επεξεργασμένοι, 
οι καμπύλες και οι καμάρες στο 
εσωτερικό θυμίζουν σαντορινιά 
υπόσκαφα και μεταφέρουν όλη την 
ενέργεια του νησιού, με την εικόνα να 
ολοκληρώνεται από τη μαγική θέα που 
προσφέρουν οι βεράντες. Ακόμη και 
στα μπάνια η επιλογή αντικειμένων που 
μοιάζουν με αγγεία έγινε με στόχο να 
παραπέμπουν στην ιστορία του νησιού.

Όλο το ξενοδοχείο αναπτύσσεται 
γύρω από την εντυπωσιακή πισίνα, 
που διαθέτει επίσης θέα στη θάλασσα 
και είναι μια από τις μεγαλύτερες στην 
Καλντέρα. 

Στην ίδια φιλοσοφία με την υπόλοιπη 
μονάδα κινούνται και το μπαρ αλλά και 
το εστιατόριο που σερβίρει το πρωινό. 
Κάθε γωνιά του Athermi Suites έχει 
δημιουργηθεί για να εκπέμπει την πιο 
ζεστή φιλοξενία
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