
Στο πιο διάσημο και αγαπημένο σημείο της Σαντορίνης, στο πιο 
φωτογραφισμένο ίσως σημείο της χώρας, στην Οία, το 

Aperanto Suites εκφράζει όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα του 
νησιού. Ασύγκριτη φιλοξενία και απέριττη πολυτέλεια συνυπάρχουν 

σε ένα περιβάλλον που φτιάχτηκε με στόχο την απόλυτη 
ικανοποίηση του επισκέπτη. 

“Το κυκλαδίτικο τοπίο και η απεραντοσύνη 
του Αιγαίου… μια αέναη έμπνευση για δημιουργία!” 

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: APERANTO SUITES
Hotel Design & Concept D evelopment by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Στο ωραιότερο σημείο της Σαντορίνης 
και με μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα, το 
σημείο όπου βρίσκεται το Aperanto Suites 
έδωσε την έμπνευση στην Αλίνα Τσολακάκη 
για τη δημιουργία μιας μονάδας που θα 
προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική 
εμπειρία διαμονής. Δώδεκα σουίτες όπου 
κυριαρχούν οι αποχρώσεις του λευκού και 
του γκρι χωρίς να λείπουν οι χρωματιστές 
πινελιές, μια τεράστια εξωτερική πισίνα 
με θέα στο ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του 
κόσμου και μια αίσθηση ελευθερίας και 
πολυτέλειας είναι όσα συνθέτουν τον 
χαρακτήρα του ξενοδοχείου που συνέλαβε 
και υλοποίησε η Αλίνα Τσολακάκη. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Η Αλίνα Τσολακάκη και η έμπειρη ομάδα 
συνεργατών της προχώρησαν στη μελέτη 
του χώρου και στον σχεδιασμό του 
κτίσματος με στόχο τη δημιουργία ενός 
boutique ξενοδοχείου με υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τα 
χρώματα και τη φιλοσοφία του Αιγαίου, από 

QUICK FACTS 
Aperanto Suites
Οία, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 12
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

το λογότυπο και το όνομα που παραπέμπει 
στην απεραντοσύνη της θάλασσας μέχρι 
το interior design, όπου πρωταγωνιστεί το 
χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο λευκό. 

Τα δώδεκα δωμάτια σχεδιάστηκαν έτσι 
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε 
ταξιδιώτη, από ρομαντικές αποδράσεις 
μέχρι οικογενειακές διακοπές. Ιδιωτικές 
βεράντες με jacuzzi, μπάνια που θυμίζουν 
υπόσκαφα, άνετοι χώροι και έπιπλα κάνουν 
το Aperanto Suites να ξεχωρίζει. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος δόμησης 
των δωματίων, αφού τα πολυεπίπεδα 
κτίσματα και οι βεράντες προσφέρουν 
την απαραίτητη ιδιωτικότητα χαρίζοντας 
απλόχερα τη θέα στις ομορφιές της 
Σαντορίνης.

Αναλαμβάνοντας την όλη δημιουργία του 
ξενοδοχείου, μετά την ολοκλήρωση του 
project η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
στον σχεδιασμό της φωτογράφισης καθώς 
και του video της μονάδας, μεταφέροντας 
σε εικόνες το σύνολο της εμπειρίας 
διαμονής στο Aperanto Suites. 
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