
Μια ανάσα από την πιο όμορφη παραλία της 
Σαντορίνης, τη Μαύρη Παραλία στο Καμάρι, 

το Santellini Hotel ξεχωρίζει για τη σπιτική 
ατμόσφαιρα και φιλοξενία, προσφέροντας 

παράλληλα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Σπιτική φιλοξενία στα 
χρώματα του Αιγαίου”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT:  SANTELLINI HOTEL 
Hotel Concept Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Έχοντας πάντα στο μυαλό της τις ανάγκες 
ενός τόπου αλλά και όσα αυτός μπορεί 
να προσφέρει, η Αλίνα Τσολακάκη 
εμπνεύστηκε και σχεδίασε την αναγέννηση 
του Santellini Hotel για τη δημιουργία μιας 
elegant και value for money μονάδας που 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 
επισκέπτες κάθε είδους. Ένα ξενοδοχείο 
ιδανικό για ρομαντικές αποδράσεις αλλά 
και για οικογενειακές διακοπές.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Η Αλίνα Τσολακάκη σε συνεργασία με τον 
μηχανικό και διακοσμητή του ξενοδοχείου 
σχεδίασε το νέο concept της μονάδας που 
βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη 
Μαύρη Παραλία της Σαντορίνης σε μια από 
τις πιο ζωντανές περιοχές του νησιού. 
Μια μεγάλη πισίνα αποτελεί το κέντρο 
του ξενοδοχείου περιμετρικά της οποίας 
εκτείνονται τα 26 δωμάτια διαφόρων
τύπων. Το λευκό και το γαλάζιο, τα 

QUICK FACTS 
Santellini Hotel
Καμάρι, Σαντορίνη
Hotel Concept Development by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 26
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 6 μήνες

παραδοσιακά χρώματα των Κυκλάδων, 
πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και 
έρχονται σε ενδιαφέρουσα αντίθεση 
με τις πιο έντονες αποχρώσεις του 
εσωτερικού των δωματίων. Κάθε δωμάτιο 
διαφοροποιείται έντονα χάρη στο χρώμα 
που έχει επιλεχθεί να το διατρέχει, εικόνα 
που εντείνεται από την τοποθέτηση 
ταπετσαρίας στους ίδιους χρωματισμούς 
στον τοίχο που απλώνεται πίσω από το 
κρεβάτι. Η συμβολή της Αλίνας Τσολακάκη 
στον σχεδιασμό του νέου concept της 
μονάδας είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση των τιμών του ξενοδοχείου 
αλλά και την κατακόρυφη άνοδο της 
πληρότητας για τα επόμενα δύο χρόνια 
λειτουργίας του. Μετά την ολοκλήρωση 
του project η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
και στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
dedicated φωτογράφισης των χώρων του 
ξενοδοχείου αποτυπώνοντας το σύνολο 
της εμπειρίας διαμονής στο Santellini Hotel. 
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