
Μια βίλα για οικογενειακές διακοπές, για ένα δυνατό πάρτι με φίλους 
και αγαπημένα πρόσωπα ή και για να ζήσει κανείς την ωραιότερη 

στιγμή της ζωής του! Πολύ κοντά στα Φηρά, η Aquaria Villa αλλάζει 
πρόσωπα και μορφή όπως το νερό που κυλάει προσφέροντας άμεση 

πρόσβαση στην πρωτεύουσα του νησιού, εκεί όπου χτυπάει 
η καρδιά της Σαντορίνης.

“Η επιτομή της πολυτέλειας και της φιλοξενίας 
σε μια βίλα διεθνών προδιαγραφών!” 

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: AQUARIA VILLA
Villa Design & Concept Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Η μεγάλη έκταση που την περιβάλλει, οι 
τεράστιες εγκαταστάσεις και το καίριο 
σημείο της τοποθεσίας της, έδωσαν στην 
Αλίνα Τσολακάκη την έμπνευση για τη 
δημιουργία μιας βίλας που θα προσφέρει 
high end υπηρεσίες σε ένα πολυτελές 
περιβάλλον όπου η ιδιωτικότητα 
πρωταγωνιστεί. Η Aquaria Villa έχει 
δημιουργηθεί για να καλύψει κάθε ανάγκη 
του επισκέπτη.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Περίπου δυόμισι στρέμματα γκαζόν, 
εντυπωσιακός κήπος, θέα στη θάλασσα 
και στον λόφο των Φηρών, πισίνα 160 τ.μ., 
ιδιωτικό παρεκκλήσι και μια παιδική χαρά. 
Κάθε γωνιά και μια διαφορετική ιστορία, 
μια διαφορετική ανάγκη για τον ταξιδιώτη. 
Η Aquaria Villa με τις έξι κρεβατοκάμαρες 
και τα 5 en suite μπάνια μπορεί να 
φιλοξενήσει ό,τι κι αν έχει ονειρευτεί 
ο επισκέπτης σε ένα περιβάλλον που 

QUICK FACTS 
Aquaria Villa
Φηρά, Σαντορίνη
Villa Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος
Διάρκεια project: 6 μήνες
Ύλοποίηση project: 3 μήνες

εμπνέει ηρεμία, ενώ παράλληλα μπορεί 
να μεταλλαχθεί στο ιδανικό σημείο για 
τη διεξαγωγή ενός τρομερού πάρτι 200 
ατόμων! 

Η κυκλαδίτικη παράδοση συναντιέται 
με μοντέρνα στοιχεία χωρίς να λείπουν 
οι κλασικές πινελιές, ενώ τα tailor made 
έπιπλα εντείνουν τον μοναδικό χαρακτήρα 
του καταλύματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο χώρος του γραφείου που 
δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 
απομονωθεί και να αφιερωθεί σε θέματα 
δουλειάς. 

Ο κήπος λούζεται από τις ακτίνες του 
ήλιου δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό 
ξεκούρασης, ενώ η τρομερή θέα δεν 
αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.
Ένα κτίσμα που μεταμορφώνεται και 
αλλάζει χαρακτήρα ανάλογα με τις 
ανάγκες του επισκέπτη, διατηρώντας 
ωστόσο αναλλοίωτο τον elegant 
χαρακτήρα του.
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