
“Σύγχρονο design και minimal αισθητική 
με στόχο τη λειτουργικότητα των χώρων”

Αλίνα Τσολακάκη

Σαν ένα όνειρο στην Οία, στο πιο γραφικό ίσως χωριό της 
Σαντορίνης, το Aisling Micro Hotel έχει τα χρώματα και την 

αύρα του Αιγαίου, θέα στο πιο συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα του 
κόσμου και τις ανέσεις ενός υπερσύγχρονου καταλύματος. 

PROJECT: AISLING MICRO HOTEL 
Hotel Design & Concept Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Ένα μικρό κατάλυμα που έπρεπε 
να μεταμορφωθεί σε ένα boutique 
ξενοδοχείο σύγχρονων προδιαγραφών 
και ανέσεων. Η πρόκληση αυτή έδωσε 
την έμπνευση στην Αλίνα Τσολακάκη και 
την ομάδα της για τη δημιουργία μιας 
ονειρικής μονάδας που πήρε το όνομά 
της από το λογοτεχνικό κίνημα που 
αναπτύχθηκε στην Ιρλανδία του 17-18ου 
αιώνα.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Η μικρή επιφάνεια των σουιτών του 
ξενοδοχείου αποτέλεσε μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις κατά την 
κατασκευή του καταλύματος. Στο πλαίσιο 
αυτό η Αλίνα Τσολακάκη και η ομάδα 
της προχώρησαν στην εκμετάλλευση 
κάθε χιλιοστού του καταλύματος 
δημιουργώντας πέντε σύγχρονες και 
εξαιρετικά λειτουργικές σουίτες με 
ξεχωριστή αισθητική και ιδιαίτερο design. 
To λευκό κυριαρχεί δίνοντας προοπτική 
στους χώρους, παραπέμποντας 

QUICK FACTS 
Aisling Micro Hotel
Οία, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 5
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 6 μήνες
Ύλοποίηση project: 3 μήνες

παράλληλα στο χρώμα σήμα 
κατατεθέν του Αιγαίου, ενώ την παλέτα 
συμπληρώνουν αποχρώσεις του 
γαλάζιου. Οι πέντε σουίτες διαθέτουν 
διαφορετικό όνομα -χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των boutique ξενοδοχείων 
που επιμελείται η Αλίνα Τσολακάκη-, τα 
οποία και σηματοδοτούν τον διαφορετικό 
χαρακτήρα της καθεμίας.

Κάποιοι χώροι έχουν διαμορφωθεί ως 
υπόσκαφα, ενώ σε επιλεγμένα δωμάτια 
επιλέχθηκε στρατηγικά το μπάνιο να 
χωριστεί σε τρία σημεία Ένας διπλός 
νιπτήρας ξεχωρίζει πίσω από το κεφαλάρι 
του κρεβατιού, με το τελευταίο να έχει 
“θέα” στο διάφανο ντους. 
Άλλα δωμάτια εκτείνονται σε δύο 
επίπεδα, με αέρινες σκάλες που δίνουν 
την αίσθηση της αιώρησης και οδηγούν 
στον δεύτερο όροφο όπου και βρίσκεται 
η κρεβατοκάμαρα. Τα jacuzzi άλλοτε 
εσωτερικά και άλλοτε εξωτερικά είναι 
στρατηγικά προσανατολισμένα με θέα στη 
θάλασσα, μετατρέποντας τις σουίτες σε 
ένα ιδανικό καταφύγιο για ζευγάρια.
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