
Σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Σαντορίνης, στο 
Ημεροβίγλι, το Angels & Stars Hotel αποτελεί τον ιδανικό 

ρομαντικό προορισμό για ζευγάρια, νεόνυμφους αλλά και 
εκείνους που επιθυμούν να ζήσουν την πιο όμορφη μέρα της 

ζωής τους με φόντο το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα του κόσμου.

“Αναδεικνύοντας τον ρομαντικό χαρακτήρα ενός 
ξενοδοχείου μέσα από κάθε του έκφανση! ”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT:  ANGELS & STARS HOTEL
Hotel Βrand Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Με τη Σαντορίνη να αποτελεί έναν από 
τους πιο ρομαντικούς προορισμούς 
παγκοσμίως, η Αλίνα Τσολακάκη θέλησε 
να αναδείξει αυτή την πλευρά του 
Angels & Stars Hotel, ενός ξενοδοχείου 
χτισμένου στον βράχο στα πρότυπα της 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Για την 
πραγματοποίηση των παραπάνω η Αλίνα 
Τσολακάκη σχεδίασε και υλοποίησε 
μια φωτογράφιση εξολοκλήρου 
αφιερωμένη στη ρομαντική πλευρά του 
ξενοδοχείου.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Ένα ξενοδοχείο με 30 δωμάτια, όλα 
τοποθετημένα αμφιθεατρικά με 
μοναδική θέα, και διατηρώντας το ύφος 
αρχιτεκτονικής της Σαντορίνης μέσα από 
υπόσκαφα κτίσματα και ηφαιστειογενή 
πετρώματα, με το λευκό και το γαλάζιο 

QUICK FACTS
Angels & Stars Hotel

Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
Hotel Βrand Development by Alina Tsolakakis

Αριθμός δωματίων: 30
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 

Διάρκεια project: 6 μήνες
Ύλοποίηση project: 3 μήνες

του Αιγαίου να πρωταγωνιστεί, το 
Angels & Stars Hotel δεν μπορούσε 
παρά να αναδειχθεί σε ιδανικό ρομαντικό 
προορισμό. Για την ανάδειξη αυτού του 
χαρακτήρα του ξενοδοχείου, η Αλίνα 
Τσολακάκη προχώρησε στη δημιουργία 
ενός dedicated concept φωτογράφισης, 
επιλέγοντας η ίδια μαζί με την ομάδα της 
το είδος και τoν αριθμό των λήψεων, τα 
σημεία φωτογράφισης εντός και εκτός 
του ξενοδοχείου, καθώς και τα μοντέλα 
που θα πρωταγωνιστούσαν. 
Με τη βοήθεια του έμπειρου και 
καταξιωμένου team φωτογράφων με 
τους οποίους συνεργάζεται κατάφερε 
να αποτυπώσει όλα όσα μπορεί κανείς να 
βιώσει στο Angels & Stars Hotel με τον 
καλύτερο τρόπο, θέτοντας παράλληλα 
το ξενοδοχείο ανάμεσα στα πιο 
υποσχόμενα και κατάλληλα για να ζήσει 
το κάθε ζευγάρι την ωραιότερη μέρα της 
κοινής του πορείας.
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