“Ένα ξενοδοχείο που δημιουργήθηκε για να
εκφράσει όλα όσα συνθέτουν τη Σαντορίνη”
Αλίνα Τσολακάκη
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Δέκα σουίτες στα χρώματα που συνθέτουν το συγκλονιστικό
ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Ένας καμβάς κατοικιών
σκαρφαλωμένος στα βράχια στο Ημεροβίγλι με θέα στην
απεραντοσύνη του Αιγαίου. Ένα μοναδικό project με έμπνευση
από τα παραδοσιακά υπόσκαφα κτήρια του νησιού που
αναδεικνύονται σε μοντέρνα κτίσματα με ρομαντικό χαρακτήρα
και σύγχρονη αισθητική.

QUICK FACTS
Above Blue Suites
Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 10
Περίοδος λειτουργίας: Μάρτιος-Δεκέμβριος
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Υλοποίηση project: 6 μήνες

Η ΣΎΛΛΗΨΗ

Ένα κτήριο στο ψηλότερο σημείο της
περιοχής Ημεροβίγλι θα έπρεπε να έχει
ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτή ήταν η
πρώτη σκέψη της Αλίνας Τσολακάκη
που αντικρίζοντας τη μοναδική θέα
εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός
ξενοδοχείου με δέκα διαφορετικά
δωμάτια, τα χρώματα των οποίων
θα παραπέμπουν στις αποχρώσεις
του ουρανού της Σαντορίνης: από το
γαλάζιο του πρωινού μέχρι το χρυσό
του ηλιοβασιλέματος και το μαύρο των
ειδυλλιακών βραδιών.

Η ΠΡΑΓΜΆΤΩΣΗ

Το Above Blue Suites συνδυάζει
το παρελθόν της Σαντορίνης με το
σύγχρονο πρόσωπο του νησιού. Για
τη δημιουργία του μοναδικού concept
που συνέλαβε η Αλίνα Τσολακάκη
διατηρήθηκαν τα παραδοσιακά στοιχεία
της χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής
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των υπόσκαφων κτισμάτων, με τα
δωμάτια να διαφοροποιούνται μέσα από
τη χρωματική παλέτα που επιλέχθηκε
για το καθένα αλλά και από τη συνολική
διαμόρφωση των χώρων.
Το λιτό λευκό του Αιγαίου συνταιριάστηκε
μοναδικά με έπιπλα μπαρόκ αισθητικής
δημιουργώντας ένα ξεχωριστό
αποτέλεσμα. Θερμαινόμενο jacuzzi με
θέα το απέραντο γαλάζιο, μπάνια που
μοιάζουν με αρχαία ιερά έτοιμα για
μυστηριακές γιορτές, ψηφιδωτά και
έργα τέχνης που εμπνέονται από τη
Σαντορίνη συμπληρώνουν την εικόνα,
ενώ οι εξωτερικές πισίνες στην κορυφή
της Καλντέρας συνεπαίρνουν τον
επισκέπτη προσφέροντας παράλληλα το
ιδανικότερο σκηνικό για ένα ρομαντικό
δείπνο.
Ένα ξενοδοχείο εμπειρία με το ίδιο το
όνομά του να δηλώνει την ταυτότητά
του: Πάνω από το Γαλάζιο του Αιγαίου,
σαν ταξίδι στα σύννεφα.

