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Elakati Luxury 
Boutique Hotel

Στην καρδιά της κοσμοπολίτικης Ρόδου, δίπλα στη 
Ροδιακή Έπαυλη με τα φοινικόδεντρα, το παλιό κτίριο 
της οδού Φανουράκη 29, μετατράπηκε σ’ ένα 
πολυτελές boutique hotel, με αναφορές στην ιστορία 
και την παράδοση του νησιού, που συνθέτουν το 
νήμα που τυλίγεται με τέχνη στην ανέμη (”ηλακάτη”). 

Η απλότητα της πρόσοψης 
του κτιρίου κρύβει καλά 
τα πλούσια διακοσμητικά 
στοιχεία και την ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα που ανακαλύπτει 
κανείς στο εσωτερικό του. 
Ο σχεδιασμός, αλλά και 
οι επιλογές στη διακόσμηση, 
είχαν ως στόχο να ανασύρουν 
εικόνες από το παρελθόν, 
σε συνδυασμό πάντα με την 
εξασφάλιση όλων των 
ανέσεων που πρέπει να 
προσφέρει ένα σύγχρονο 
κατάλυμα. 
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Το κτίριο διαρθρώνεται σε πέντε επίπεδα που 
το καθένα συμβολικά τονίζει κάποιο κορυφαίο 
χαρακτηριστικό του νησιού. Το ισόγειο και το 
υπόγειο, με το φυσικό ξύλο, το βοτσαλωτό, 
τις αδρές επιφάνειες του σοβά και το σίδερο, 
τονίζουν την ομορφιά της γης της Ρόδου, θυμίζοντας 
αυλές, σοκάκια και ζεστά σπιτικά. Το επίπεδο αυτό 
προετοιμάζει για τα επόμενα που αναφέρονται 
με τη σειρά τους στην ομορφιά των λουλουδιών, 
της θάλασσας και των μύθων του νησιού. 
Ο τελευταίος όροφος του κτιρίου είναι εμπνευσμένος 
από τον Ήλιο που είναι συνώνυμος με τη Ρόδο, αφού 
αυτή αποκαλείται νησί του Ήλιου. Εδώ κυριαρχεί η 
πέτρα, ο λευκός σοβάς, οι καλαμωτές, τα περίτεχνα 
μοτίβα στα τσιμεντοπλακάκια, η τσιμεντοκονία σε 
απαλή γκρι απόχρωση και φυσικά το ξύλο που 
ζεσταίνει το χώρο.

Σε όλα τα επίπεδα που 
φιλοξενούν τις έντεκα 
ξεχωριστές θεματικές σουίτες, 
οι χώροι των ιδιωτικών αυλών 
και των μπαλκονιών, σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη 
φύτευση, δημιουργούν την 
αίσθηση της χαλάρωσης και 
της ιδιωτικότητας σ’ ένα χώρο 
που δεν απέχει από τα φώτα 
της πόλης.
Η ποιότητα που προσφέρεται 
στη διαμονή ενισχύεται επίσης 
από τη χρήση του υγρού 
στοιχείου στις ιδιωτικές αυλές 
που διαθέτουν οι σουίτες. 
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Οι ρέουσες γραμμές του σχεδιασμού στα jacuzzi, 
σε συνδυασμό με τα καλαίσθητα έπιπλα και 
διακοσμητικά, αλλά και το ουδέτερο φόντο 
της γκρι τσιμεντοκονίας με τις πινελιές του ξύλου, 
του καλαμιού, του βοτσαλωτού και τις μυρωδιές και 
τα χρώματα των φυτών, ταξιδεύουν τον επισκέπτη 
σ’ένα μαγικό τοπίο που προσφέρει ηρεμία και 
γαλήνη.
Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι διάδρομοι 
χαρακτηρίζονται από την πολυτέλεια που προσδίδει 
το αντικέ μάρμαρο και το παιχνίδισμα του φυσικού 
και τεχνητού φωτισμού, με τα θεματικά γύψινα 
φωτιστικά να υπογραμμίζουν το συμβολικό 
χαρακτήρα του σχεδιασμού. 
Τα στοιχεία στις θεματικές σουίτες ποικίλλουν, 
ώστε κάθε χώρος να είναι μοναδικός. 

Τοιχογραφίες σε απαλά γήινα 
χρώματα, έπιπλα ιδιαίτερα με 
τεχνοτροπίες και χρωματισμούς
που δηλώνουν χαρακτήρα και 
ξαφνιάζουν ευχάριστα, φωτισμός
με σενάρια που δημιουργεί 
ατμόσφαιρα και ευφάνταστες 
κατασκευές με τη χρήση του 
μαύρου σίδερου στα μπάνια, 
στους τοίχους και στις 
λεπτομέρειες των επίπλων, 
παίζουν με τις σκέψεις, 
ανασύρουν αναμνήσεις 
και καθρεφτίζουν την ανάγκη 
του συμβολισμού μέσω του 
σχεδιασμού και την αίσθηση 
μιας μοναδικής και συγχρόνως 
γνώριμης φιλοξενίας. 
Το μοντέρνο και το παραδοσιακό
στοιχείο παντρεύονται και 
ο επισκέπτης βιώνει μια 
ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. 


