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ARCHITECTURE

THE ROYAL SENSES RESORT & SPA ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ

Αισθήσεις του τοπίου
Το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε στη βάση μίας μοντέρνας και μινιμαλιστικής εκδοχής
ενός κρητικού οικισμού, με την αρχιτεκτονική του να χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη
του φυσικού τοπίου με τους κτιριακούς όγκους.
ΚΕΊΜΕΝΟ PEPPASNARCHITECTS | ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ANIMA VISION

Αρχιτεκτονική μελέτη: PEPPASNARCHITECTS
Ομάδα μελέτης: ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΠΈΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΤΣΙΟΛΆΚΗ
Interior design: PEPPASNARCHITECTS, STUDIOLOST
Αρχιτεκτονική τοπίου: LIVINGSCAPES_MATHIOUDAKIS+ASSOCIATES
Μελέτη φωτισμού: FOSS AE
Κατασκευή: ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ ΑΕΞΤΕ
138OF ENGINEERING
Επίβλεψη: DOME
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Με βασική παράμετρο την έντονη
κλίση του οικοπέδου και το φυσικό
τοπίο, όλα τα κτίρια
προσανατολίστηκαν για να έχουν
θέα στη θάλασσα.
Η οργάνωση των λειτουργιών
σε οριζόντιους άξονες κρίθηκε
απαραίτητη.
Στην κατεύθυνση αυτή
δημιουργήθηκαν έξι επίπεδα,
στη βάση των οποίων τοποθετείται
ο πυρήνας των κοινόχρηστων

λειτουργιών του ξενοδοχείου
και ακολουθούν οι γειτονιές
με τα κτίρια των δωματίων.
Οι βοηθητικές λειτουργίες (κουζίνες,
διάδρομοι) έχουν τοποθετηθεί
πίσω, ενώ βόρεια βρίσκονται
οι βασικές λειτουργίες καθώς
και οι πισίνες με τα στοιχεία νερού.
Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάστηκε
και η διακόσμηση των δωματίων
εσωτερικά, με το κρεβάτι

και την πισίνα να είναι στραμμένα
στη θάλασσα και το μπάνιο
να λειτουργεί ως “πλάτη“.
Διασχίζοντας τα στοιχεία νερού
με τις ελιές, ο επισκέπτης
συναντά το διάφανο και επιβλητικό
κτίριο της υποδοχής,
που αποτελεί τη δίοδο μετακίνησης
στις κοινόχρηστες λειτουργίες
οι οποίες βρίσκονται
στο ίδιο επίπεδο.
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όψεις δωματίων

τομές δωματίων
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Σε αυτές περιλαμβάνονται
το lobby με τις γεωμετρικές αψίδες,
τα εστιατόρια με τους γραμμικούς
όγκους και τα στοιχεία νερού.
Το τελεφερίκ οδηγεί στο spa,
όπου οι εγκάρσιοι πέτρινοι τοίχοι
αντικατοπτρίζονται στα νερά
της πισίνας, καταλήγοντας
στη στάθμη των δωματίων,
με πρόσβαση μέσα από μικρά
δρομάκια.

Ο γήινος τόνος του βασικού
χρώματος σε συνδυασμό με
την επιλεκτική χρήση πέτρας και
ξύλου, όπως και οι λιτές γραμμές
της σχεδίασης, επικρατούν στον
χώρο και προσφέρουν ηρεμία.
Η επιλογή των υλικών συμβαδίζει
με την αίσθηση των παραδοσιακών
οικισμών της Κρήτης.
Γήινοι τόνοι και ιδιαίτερες υφές
στο εσωτερικό των δωματίων

φέρνουν στο προσκήνιο
τις λεπτομέρειες από ξύλο
και τα χειροποίητα έπιπλα
από ντόπιους τεχνίτες.
Παραδοσιακά κρητικά patterns
κλέβουν τις εντυπώσεις
ενώ η αντίθεση ανάμεσα στις
τραχιές και τις λείες επιφάνειες
θυμίζει κάτι από τον αδάμαστο
χαρακτήρα του νησιού.
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Σκοπός ήταν το τελικό αποτέλεσμα
να αποτελεί μια σύμπραξη
διαφορετικών στοιχείων, με έμφαση
στην εντοπιότητα.
Γύρω από τις πισίνες και στα έπιπλα
των εξωτερικών χώρων,
χρησιμοποιήθηκαν χρωματικοί
τόνοι που χαρακτηρίζουν το
κρητικό τοπίο, όπως το βαθύ γήινο
κόκκινο. Έτσι επιτεύχθηκε μια
δροσερή αντίθεση με το γαλάζιο
της θάλασσας και των
παραπλήσιων στοιχείων νερού.

Εταιρίες που συμμετείχαν στο έργο
και διαφημίζονται στο τεύχος αυτό:
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ:

Εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων
(μπαλκόνια δωματίων, pool bar, εστιατόρια,
πισίνας-παραλίας)
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ: Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού, ραγοϋλικού
Hager, διακοπτικού υλικού Vimar
και φωτιστικά σώματα ειδικής κατασκευής
και επώνυμων εταιριών σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
HAGER: Ραγοϋλικό, πίνακες
SPECIALNET - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ:

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
και ICT υποδομές

STONETECH: Προμήθεια φυσικών

πετρωμάτων για εφαρμογές σε δάπεδα,
σκάλες, πάγκους μπάνιου,
ειδικές κατασκευές σε δωμάτια
και διακοσμητικά έπιπλα
TECHNOCLIMA: Κλιματισμός δωματίων
και κεντρικού κτιρίου, ζεστά νερά χρήσης,
μηχανοστάσια, αντλιοστάσια,
πυροσβεστικά, λέβητες αερίου
(θέρμανση πισινών)
TSOURLAKIS: Χειροποίητα τσιμεντοπλακίδια
σε κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους
(spa, restaurant και WC)
YALOS: Γυάλινα διαχωριστικά
στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους
χώρους, γυάλινα στηθαία
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ACRO SUITES ΣΤHN KΡHTH

Απόκρημνο καταφύγιο
Το boutique resort στην Αγία Πελαγία, χτισμένο κατά μήκος μιας βραχώδους
χερσονήσου μέσα στη θάλασσα, αποτελείται από 49 σουίτες και βίλες.
Σχεδιάστηκε ως περίτεχνο και απόκρημνο καταφύγιο, με ανεμπόδιστη θέα
και απόλυτη ιδιωτικότητα.
ΚΕΊΜΕΝΟ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ | ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΛΙΑΝΑΚΗΣ

172

ek262_172-181_ACRO SUITES_Alekos Kolovos.indd 172

25/10/21 1:53 PM

ARCHITECTURE

Αρχιτεκτονική μελέτη - Interior design: ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ
Interior design restaurant & bar: ΜΆΝΟΣ ΚΥΠΡΙΤΊΔΗΣ
Spa design: UTOPIA HOTEL DESIGN
Στατική μελέτη: EDIFICE
H/M μελέτη: ΖEUXIS Μελέτη φωτισμού: NEA POLIS
Αρχιτεκτονική τοπίου: MIND THE LAND-ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΈΡΗΣ
Κατασκευή: ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ
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H αρχιτεκτονική είναι τέτοια
που εντάσσει απόλυτα το κτίριο
στο βραχώδες τοπίο, ενώ βρίσκεται
σε διαρκή συνομιλία με τη φύση
μέσα από τις επιλογές των υλικών,
των υφών και των χρωμάτων του.
Ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου
βασίζεται στην αρμονική σύνδεση
μεταξύ του οργανικού

παραδοσιακού αλλά και του
σύγχρονου design, σε συνδυασμό
με την άγρια αίσθηση του κρητικού
τοπίου μέσα στο οποίο χτίστηκε.
Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν
φυσικά υλικά, όπως τοπική
πέτρα Μυλοπόταμου και αντικέ
μάρμαρα Σινάι Αιγύπτου στα
δάπεδα, καθώς και μάρμαρα

Φαιστού στα custom made έπιπλα
των δωματίων.
Τα μέταλλα είναι στο χρώμα
της σκουριάς με λεπτομέρειες
corten, ενώ τα ηχοθερμομονωτικά
κρυφά κουφώματα αλουμινίου
καδράρουν τη θάλασσα μέσα
από μεγάλες τζαμαρίες, αφήνοντας
άπλετο φως να λούζει
τους εσωτερικούς χώρους.
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τομή υπόσκαφα

κάτοψη υπόσκαφα

γενική κάτοψη
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Ξύλα όπως καστανιά από Άγιο
Όρος, καλαμωτή λυγαριά, μασίφ
δρυς και νιαγκόν συμπληρώνουν
τη σύνθεση, ενώ πατητή
τσιμεντοκονία σε γήινες αποχρώσεις
έχει ντύσει όλους τους τοίχους
εσωτερικά.
Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις
wellness περιλαμβάνουν
θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα,
αίθουσα yoga 300m2 φτιαγμένη
εξολοκλήρου από μπαμπού,
hammam επενδυμένo με

μαρμάρινες πλάκες Σινάι και
rainforest green στο πνεύμα
της βυζαντινής παράδοσης,
καθώς και γυμναστήριο.
Η βιοκλιματική θερμοπρόσοψη
και τα συστήματα αυτοματισμών
KNX βοηθούν στη μείωση της
κατανάλωσης του ηλεκτρικού
ρεύματος, ενώ οι εκτεταμένες
επιφάνειες νερού στους
κοινόχρηστους χώρους και τα
δωμάτια υγρομονώνονται άρτια και
βελτιώνουν το μικροκλίμα, τόσο

των εσωτερικών χώρων όσο και
των υπερκείμενων χώρων
υπαίθριας εκτόνωσης, ελέγχοντας
παράλληλα τις άμεσες
θερμοκρασιακές μεταβολές.
Πέργκολες για σκίαση, υπαίθρια
καθιστικά, βραχόκηποι με κρητικά
βότανα και χαρακτηριστικά κρητικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως θόλοι
και καμάρες, δημιουργούν ένα
ταξίδι στην απλότητα και τη
διακριτική πολυτέλεια.
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Εταιρίες που συμμετείχαν στο έργο
και διαφημίζονται στο τεύχος αυτό:
ΕΡΓΑΤΕΞ: Εσωτερική διαμόρφωση hammam
και spa, reception (πάγκοι, κολώνες),
τρισδιάστατες διακοσμητικές υδροροές από
διογκωμένη πολυστερίνη EPS
ARTINAL STRILIGAS: Kατασκευή, προμήθεια
και τοποθέτηση κουφωμάτων Αlumil,
σειρά Supreme 650 PHOS, ειδικές
κατασκευές αλουμίνιου, υαλοστάσια
αλουμινίου, ρολλά αλουμινίου
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ OE:

Εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων
(μπαλκόνια δωματίων, pool bar, εστιατόρια)
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ: Μάρμαρα
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ: Επαγγελματικός
εξοπλισμός κουζίνας
ΠΟΛΥΒΙΟΣ Χ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ: Εξωτερικό

σύστημα θερμομόνωσης, επένδυση στις
πισίνες με ψηφίδα και πατητή τσιμεντοκονία
Novamix, χρώματα για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους Thrakon, κόλλες και
αρμόστοκοι πλακιδίων Kerakoll
ALUMIL SA: Αρχιτεκτονικά συστήματα
αλουμινίου
AVAX SA: Επίπλωση εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου
BAGNO Y BAGNO: Μπαταρίες του οίκου
Fantini σειρά Fontane Bianche, μπαταρίες
του οίκου Gessi σειρά Equilibrio
GOLDEN DOOR: Ξενοδοχειακές πόρτες Light
με κρυφούς μεντεσέδες, εσωτερικές πόρτες
λουτρών με γυαλί και αλουμίνιο
GRYLLIS WATER LILIES: Προμήθεια φυτών
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων,
ειδικές κατασκευές

HAGER: Διακοπτικός εξοπλισμός Berker
HOME & HOTEL DECO: Επίπλωση

εξωτερικών και εσωτερικών χώρων
ISOMAT ΑΒΕΕ: Κόλλα και αρμόστοκος
μαρμάρων
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ: Γυψοσανίδες,
ψευδοροφές
MAPEI HELLAS: Κόλλες πλακιδίων
NEA POLIS: Προμήθεια φωτιστικών
TECHNOART: Τεχνητά βράχια,
κατασκευή των cave pools, custom made
φωτιστικά, custom made objects
στον χώρο του spa, βάση κεντρικού
τραπεζιού στο εστιατόριο
WOODLINE: Ξύλινη επίπλωση και ειδικές
κατασκευές από μασίφ δρυ ρουστίκ
σε όλα τα δωμάτια, το cave spa,
τη reception και το bar
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