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Leisure time at Resort 
Casa Cook Samos

Cubic Mykonos

NOŪS Santorini 

Nobu Santorini 

Magma Resort Santorini

Domes of Corfu Autograph Collection

PAROCKS Luxury Hotel & Spa

Amira Luxury Resort & Spa Rethymno

W Costa Navarino  

Moxy Athens City

ENSO Piraeus

The Port Square Piraeus

Isla Brown Corinthia

www.kanelli.eu
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L u x u r y  S e a s o n s

2 luxury seasons

O σχεδιασμός αποδίδει ένα σύγχρονο πολυδιάστατο κατάλυμα, όπου οι οπτικές φυγές, 

η ιδιωτικότητα και η προσβασιμότητα, βρίσκονται σε ένα συνεχή 

μορφολογικό και υψομετρικό διάλογο.

Cubic Hotel
Mykonos
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Project details

Architectural and Interior design: Aristides Dallas Architects

Team design: Aristides Dallas, Katerina Bali, Afroditi Michail

Implementation team: Charitina Trikka, Theodora Bobori, Vasilis Kekeris, Ioanna Gargalietou, Katerina Striki, Gina Danochristou

Structural deisgn: Theodoros Chrysovergis, Emmanouel Roditis

E/M design: Emmanouil Agapakis

Construction: CRYSTAL Construction Engineering, Christos Fragkos

Photos: Panagiotis Voumvakis

Η γεωμετρία του οικοπέδου με το σφηνοειδές σχήμα και την

έντονη κλίση, αποτέλεσε εφαλτήριο του αρχιτεκτονικού σχε-

διασμού. Παράλληλα, η διαχείριση του οικοπέδου, με τρόπο τέ-

τοιο, ώστε να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των δωματίων, η

ιδιωτικότητα και η πρόσβαση στην θέα, αποτέλεσε βασικό προ-

βληματισμό.

Προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα θέματα, επιλέγεται η λο-

γική του terracing, όπου συνθετικά βρίσκει εφαρμογή στην βάση

της σκακιέρας, με τον καναβοποιημένο πίνακα, χρωματισμένο

εναλλάξ ως ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα τμήματα. Έτσι,

προκύπτουν τα συνθετικά δίπολα αυλής-πισίνας στην κάτοψη,

κενού και πλήρους στην όψη, αλλά και υψηλού-χαμηλού στην

τομή.

Το κεκλιμένο επίπεδο κόβεται σε μια σειρά από διαδοχικά πλα-

τώματα, που μοιάζουν με διαβαθμισμένα βήματα. Οι αναλογίες

του επιλεγμένου κανάβου, εξυπηρετούν την λειτουργία του ξε-

νοδοχείου, ενώ η αρχιτεκτονική μεταφορά της σκακιέρας, απα-

ντάται αρχικά στο επίπεδο του εδάφους ως κάτοψη και στη

συνέχεια διαπερνά την ιδέα της σύνθεσης και στις τρεις δια-

στάσεις.

Αποδίδοντας τριαδιάσταστη υπόσταση στην σκακιέρα, το ξε-

νοδοχείο μετατρέπεται σε ένα χωρικό παιδικό παιχνίδι, που
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Eventually, design provides a 

contemporary multidimensional 

accommodation option 

where visual escapes, privacy and 

accessibility are in constant morphology 

and elevation dialogue.

αναβιώνει παιδικές αναμνήσεις στον ένοικο. Η ίδια αυτή η

δομή του ξενοδοχείου είναι που δημιουργεί και την ιδιωτι-

κότητα, μέσω των εναλλαγών βάθους - ύψους και εσοχής

- προεξοχής.

Η κατακόρυφη κίνηση, πραγματοποιείται μέσω δύο ανελ-

κυστήρων και μίας εξωτερικής σκάλας, δημιουργώντας

έναν πυρήνα ζεύξης. Η σκάλα τοποθετείται παράλληλα με

το όριο του οικοπέδου στην γειτονική περιουσία, ώστε να

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ύπαρξης απόστασης από

μελλοντικές προσθήκες στο γειτονικό οικόπεδο. Διασφα-

λίζεται έτσι, η ανεμπόδιστη οπτική προς τη θέα.

Εν τέλει, ο σχεδιασμός αποδίδει ένα σύγχρονο πολυδιά-

στατο κατάλυμα, όπου οι οπτικές φυγές, η ιδιωτικότητα

και η προσβασιμότητα, βρίσκονται σε ένα συνεχή μορφο-

λογικό και υψομετρικό διάλογο.

The general plot geometry and the gradient condi-

tions of the ground formed the main principles of

the architectural design. At the same time, main

concern has been that the plot would be managed

in a way that could ensure that all rooms are

smoothly separated, and also enjoy of the privacy

and accessibility to the view.

In order to deal with these issues, the theory of ter-

racing is adopted; synthetically it is applied on the

chessboard base, with the gridded table being

“painted” in light and dark colors, alternately. In this

way, the compound dipoles of patio & pool (plan

view), void & full (front view) as well as high & low

(section) are formed. Inclined plane is cut in a se-

ries of successive headlands which look like
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graded steps.Dimensions of the selected grid serve the hotel’s functional-

ity while the chessboard architectural transition is initially detected at the

ground level as plan view and in continuation, it permeates the composi-

tion idea to all three dimensions.

With the threedimensional estate of the chessboard, the hotel is converted

into a spatial children’s game thus bringing back childhood memories to

the guest. Precisely this structure of the hotel creates the sense of privacy

as well, through the alternations of deepness-height and indentations-pro-

trusion. Vertical movement is carried out through two elevators and outdoor

stairs, forming a core of interconnection. The stairs are set in parallel to the

plot’s borders at the neighboring property, so as to acquire distance precon-

ditions, in case of future additions at the neighboring plot. In this way, restric-

tions-free visual contact towards the view is ascertained.

Eventually, design provides a contemporary multidimensional accommoda-

tion option where visual escapes, privacy and accessibility are in constant

morphology and elevation dialogue.
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Προμηθευτές που διαφημίστηκαν στο παρόν τεύχος

Χρώματα, βαφές, γυψοσανίδες, ψευδοροφές: CRYSTAL Construction 

Δάπεδα, είδη υγιεινής: PLAZA NUOVA

Κουφώματα: BIEKKO

Υφάσματα: SARLAS

Ντουλάπες, custom έπιπλα: SOHO FURNITURE 

Φωτιστικό Reception, αίθουσας πρωινού: ΚΑΥΚΑΣ A.E.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σύστημα αυτοματισμού ΚΝΧ, 

πριζοδιακοπτικό υλικό, φωτισμός, σύστημα πυρανίχνευσης: SMART E 

Διακόπτες: VIMAR

Συστήματα κλιματισμού: CLIMATISM



WWW.CRYSTALCONSTRUCTION.GR

CONSTRUCTION AT THE CORE

[ High expertise and in-depth know-how of the construction process ]

[ Experience in challenging construction projects ]

[ Quality assurance and aftercare support ]

[ Respect for our client’s investment and client-first ethos ]

[ Personal contact and collaborative approach ]
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