“Δυνατές αντιθέσεις και
έντονα χρώματα στον αντίποδα
του κλασικού!”
Αλίνα Τσολακάκη
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Πώς ξεφεύγεις από τη σημειολογία ενός τόπου; Πώς συνδυάζεις
τον μοντέρνο χαρακτήρα του design με την ιστορία ενός
σημείου; Πώς δημιουργείς κάτι εντελώς ξεχωριστό και μοναδικό
ξεφεύγοντας από στερεότυπα και κλισέ; Το Avant Garde Suites
είναι η απάντηση σε όλα τα παραπάνω.
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H ΣΎΛΛΗΨΗ

Στο Ακρωτήρι, εκεί όπου η ιστορία
του νησιού ζωντανεύει, η Αλίνα
Τσολακάκη δεν δίστασε να ξεφύγει
από τα τετριμμένα και να συλλάβει και
να υλοποιήσει ένα εντελώς σύγχρονο
κατάλυμα. Το Avant Garde Suites είναι
όλα όσα υποδηλώνει το όνομά του και
ξεχωρίζει για τη funky αισθητική του και
τις high end υπηρεσίες του.

Η ΠΡΑΓΜΆΤΩΣΗ

Εξωτερικά κυριαρχεί το λευκό αλλά και
η πέτρα στα χαρακτηριστικά χρώματα
της Σαντορίνης, δίνοντας την αίσθηση
ότι το Avant Garde Suites είναι ένα
με το τοπίο, με τη μεγάλη έκπληξη να
δημιουργείται στο εσωτερικό του.
Έντονα φλούο χρώματα και αυθεντικά
έπιπλα σύγχρονων σχεδιαστών, όπως
οι Philippe Starck, Karim Rashid, Fabio
Novembre επιλέχθηκαν στρατηγικά
να πλαισιώνουν τον χώρο ώστε να
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εντείνουν την αίσθηση του μοντέρνου
χαρακτήρα του ξενοδοχείου.
Πολύχρωμοι καναπέδες και πολυθρόνες,
πατώματα-σκακιέρες με έντονα χρώματα
αντί του κλασικού ασπρόμαυρου
και funky λεπτομέρειες συνθέτουν
το εσωτερικό του ξενοδοχείου που
έρχονται σε ενδιαφέρουσα αντίθεση με
τους κατάλευκους τοίχους.
Η μεγάλη και ιδιαίτερου σχήματος
εξωτερική πισίνα, που προσφέρει
μοναδική θέα στην Καλντέρα και τα
νερά του Αιγαίου, αποτελεί το επίκεντρο
του Funky Lounge, που διόλου τυχαία
ονομάστηκε έτσι, ενώ οι άνετοι
καναπέδες και οι Qui est Paul καρέκλες
που την πλαισιώνουν δημιουργούν το
ιδανικό σκηνικό για απόλυτη χαλάρωση,
εντείνοντας το αίσθημα της πολυτέλειας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
φωτιζόμενα έπιπλα και το μπαρ που όλα
είναι από το Casamania.

