“Η ανάλαφρη διάθεση και
ο νεανικός χαρακτήρας ενός τόπου
όπως εκφράζεται μέσα από ένα
ξενοδοχείο!”
Αλίνα Τσολακάκη

Project: Acqua Vatos Paros
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Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis
Σε έναν από από τους πιο ανερχόμενους ελληνικούς
προορισμούς, σε ένα νησί που έχει ταυτιστεί με τις
νεανικές αποδράσεις, το Acqua Vatos Paros στην
Παροικιά δημιουργήθηκε για να εκφράσει αυτή
την ανάλαφρη διάθεση του καλοκαιριού και των
διακοπών. Μια ξενοδοχειακή μονάδα που σφύζει
από χρώματα και ζωή!

QUICK FACTS
Acqua Vatos Paros
Παροικιά, Πάρος
Hotel Design & Concept Development
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 12
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος
Διάρκεια project: 6 μήνες
Υλοποίηση project: 3 μήνες
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ

Έχοντας πάντα το βλέμμα στο
μέλλον και αντιλαμβανόμενη τον
χαρακτήρα της Πάρου και τις ανάγκες
του συγκεκριμένου νησιού, η Αλίνα
Τσολακάκη αποφάσισε να μεταφέρει
ένα από τα πιο επιτυχημένα concept
ξενοδοχείων που έχει σχεδιάσει στην
Παροικιά. Ένα low budget ξενοδοχείο
σε προνομιακή θέση που καλύπτει την
κάθε ανάγκη του επισκέπτη.

Η ΠΡΑΓΜΆΤΩΣΗ

Τοποθετημένο στην καρδιά της
Παροικιάς το Acqua Vatos Paros
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το
λιμάνι και την παραλία, αναδεικνύοντάς
το σε ιδανικό ξενοδοχείο για να
ανακαλύψει κανείς το όμορφο
κυκλαδίτικο νησί. Η Αλίνα Τσολακάκη
προχώρησε στον σχεδιασμό της εκ
βάθρων ανακαίνισης της μονάδας
προσδίδοντάς της στοιχεία της

κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής στα οποία
εναρμονίστηκαν πιο funky πινελιές.
Το κλασικό λευκό πλαισιώνεται από
έντονα χρώματα με στόχο τη δημιουργία
μιας ανάλαφρης ατμόσφαιρας
συνώνυμο των διακοπών και του
ελληνικού καλοκαιριού, ενώ τα μηνύματα
θετικής σκέψης στις επιφάνειες των
τοίχων εντείνουν την αίσθηση της
ξεγνοιασιάς καλώντας τον επισκέπτη
να βιώσει την εμπειρία στο έπακρο.
Τα ευρύχωρα δωμάτια και κοινόχρηστοι
χώροι, τα χαμογελαστά πρόσωπα και
η άψογη εξυπηρέτηση συντείνουν
στην απογείωση της διαμονής που η
Αλίνα Τσολακάκη εμπνεύστηκε για τους
επισκέπτες του Acqua Vatos Paros.
Όπως και το Acqua Vatos Santorini,
πάνω στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός
της μονάδας, έτσι και το Acqua Vatos
Paros δημιουργήθηκε με στόχο να
εκφράσει το πάθος και την αγάπη για τη
φιλοξενία.

