
“Αιχμαλωτίζοντας σε μια εικόνα την 
απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας!”

Αλίνα Τσολακάκη

Ένα καταφύγιο ιδιωτικότητας και πολυτέλειας σε ένα νησί με 
μοναδικές παραδόσεις. Κάθε πτυχή του Avaton Island Resort & 
Spa αποτυπώθηκε μέσα από τη ματιά της Αλίνας Τσολακάκη, 
που συνέλαβε και υλοποίησε το concept της φωτογράφισης 

του ξενοδοχείου.

PROJECT: AVATON ISLAND RESORT & SPA
Hotel Photoshoot Concept by Alina Tsolakakis
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ΣΎΛΛΗΨΗ
Σε ένα από τα πιο ωραία μέρη της 
Κρήτης, το Avaton Island Resort 
& Spa δημιουργήθηκε για high-
end εμπειρίες φιλοξενίας. Η Αλίνα 
Τσολακάκη εμπνεύστηκε το concept 
της φωτογράφισης του ξενοδοχείου 
και προχώρησε στην υλοποίησή 
της, φροντίζοντας να αναδείξει 
κάθε στοιχείο του χαρακτήρα της 
ξενοδοχειακής μονάδας με στόχο 
την προβολή όλων εκείνων που ο 
επισκέπτης μπορεί να βιώσει κατά 
τη διαμονή του.

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
στην προσεκτική μελέτη όλων όσων 
συνθέτουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα 
του Avaton Island Resort & Spa, καθώς 
και των χώρων της μονάδας. Στη 
συνέχεια, σε συνεργασία με την έμπειρη 

QUICK FACTS 
Avaton Island Resort & Spa 
Κρήτη 
Hotel Photoshoot Concept by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 152
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 1 μήνας
Yλοποίηση project: 1 εβδομάδα

ομάδα της, προχώρησε στην επιλογή 
των μοντέλων που θα συμμετείχαν 
στη φωτογράφιση και στον 
σχεδιασμό των λήψεων, με στόχο την 
ταύτιση του επισκέπτη με την εικόνα 
αλλά και την απόλυτη αποτύπωση της 
εμπειρίας που προσφέρει το Avaton 
Island Resort & Spa. 
Το ζεστό καλωσόρισμα, η διαμονή, 
η γεύση, η κρητική φιλοξενία και 
παράδοση, το αίσθημα της ανεμελιάς 
και της απόλυτης χαλάρωσης των 
διακοπών αποτέλεσαν τους βασικούς 
πυλώνες της φωτογράφισης που ο 
φωτογράφος κλήθηκε να αποτυπώσει 
μέσα από την καθοδήγηση της Αλίνας 
Τσολακάκη. Δίνοντας πάντα έμφαση 
στη λεπτομέρεια, η Αλίνα Τσολακάκη 
και η έμπειρη ομάδα της κατάφεραν να 
αποδώσουν στο έπακρο κάθε στιγμή που 
ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει στο Avaton 
Island Resort & Spa, αναδεικνύοντας 
κάθε στοιχείο του ξενοδοχείου.  
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