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VATHI COVE RESORT & SPA ΣΤΗ ΘΆΣΟ

Ένταξη στο τοπίο
Στο νησί της Θάσου, στον υπαγμένο στο δίκτυο Natura όρμο Βαθύ, μόλις 20m
από τη θάλασσα, βρίσκεται το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Vathi Cove Resort & Spa.
Το νέο boutique resort, με προδιαγραφές 5 plus αστέρων,
διαθέτει 31 δωμάτια, το καθένα με τη δική του αισθητική και ταυτότητα,
ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται 5 junior suites και 1 master suite.
ΚΕΊΜΕΝΟ MTARCHITECTS | ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ GEORGE FAKAROS

Αρχιτεκτονική μελέτη - Interior design: MTARCHITECTS-MASSOURIDIS THEODORAKI ARCHITECTS
Ομάδα μελέτης: ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΊΔΗΣ, ΜΥΡΤΏ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ, ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΊΔΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ, ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΨΑΡΡΆ, ΓΙΆΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΎΣΗΣ
Στατική μελέτη: ERGOSYSTEM ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΕΠΕ
H/M μελέτη: PG KAMARINOS CONSULTING ENGINEERS
Αρχιτεκτονική τοπίου: ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΓΚΌΛΤΣΙΟΥ
Μελέτη φωτισμού: LUUN
Κατασκευή: ΦΆΣΗ Α: ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΑ: ECC ENGINEERING CONSTRUCTION & CONSULTING SA, ΦΆΣΗ B: ΕΚΤΕΡ AE
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1. ΕΙΣΟΔΟΣ
2. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
3. ΤΥΠΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
4. ΣΟΥΪΤΑ
5. BAR
6. ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΪΝΟΥ
7. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
8. SPA
9. ΧΩΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
11. ΠΙΣΙΝΑ

κάτοψη ισογείου

Μια και το κέλυφος προϋπήρχε,
η θέση, ο προσανατολισμός και ο
όγκος του κτιρίου ήταν υφιστάμενα
στοιχεία, πάνω στα οποία
συντέθηκε η νέα μελέτη.
Σκοπός της ήταν το καθαρό και
ογκώδες μοντερνιστικό πρίσμα, το
οποίο χαρακτήριζε την αρχιτεκτονική
των ξενοδοχείων σε παλαιότερες
εποχές, να ενταχθεί αρμονικά στο
περιβάλλον του και να εξυπηρετεί
τα σύγχρονα πρότυπα των
τουριστικών υπηρεσιών.

Η είσοδος του ξενοδοχείου
βρίσκεται στη νότια πλευρά
του κτιρίου, προς τη μεριά του
δάσους, οπότε πλησιάζοντας
ο επισκέπτης εισπράττει ματιές
της μοναδικής τοποθεσίας.
Το lobby και η reception βρίσκονται
στο επίπεδο +3.00, σε άμεση
σύνδεση με το lounge, το
εξωτερικό fine dining εστιατόριο
και τη θάλασσα. Τα δωμάτια
αναπτύσσονται στους τρεις
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ορόφους και υπάρχουν 7
διαφορετικοί τύποι.
Βασική αρχή του σχεδιασμού τους
είναι η μεγιστοποίηση της οπτικής
προς τη θέα, οπότε το κρεβάτι
τοποθετείται στη μέση του δωματίου,
ενώ επίσης τα λουτρά, όπου αυτό
είναι εφικτό, διαθέτουν μεγάλη
μπαλκονόπορτα. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται είναι γήινα,
όπως η δρυς και το μάρμαρο,
δίνοντας συνοχή και διακριτική
πολυτέλεια στους χώρους.
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Στο επίπεδο της θάλασσας υπάρχει
το spa, το οποίο διαθέτει χώρο
massage, hammam,
αρωματοθεραπείας και γυμναστήριο.
Το beach restaurant εξυπηρετεί
την πισίνα και την παραλία.
Η χωροθέτηση της πισίνας
γίνεται με σκοπό να δημιουργεί
τη λιγότερη δυνατή όχληση
στα δωμάτια των επισκεπτών,
να προσφέρει άμεση θέα
της θάλασσας, αλλά και να είναι
λειτουργικά προσβάσιμη από τους

χώρους εξυπηρέτησης του
ξενοδοχείου.
Με τη χρήση διαφορετικών υλικών,
διαφοροποιούνται και
επαναδιαμορφώνονται οι όγκοι.
Το ισόγειο επενδύεται με ξύλο,
δημιουργώντας έτσι μια βάση για
τους δύο ορόφους της ανωδομής.
Οι δύο πλαϊνές πτέρυγες και οι
υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου
επιστρώνονται με θερμοπρόσοψη
ενώ επιλέγονται γήινα χρώματα.
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Όλα τα στηθαία των εξωστών
είναι γυάλινα, βελτιώνοντας
την θέα των δωματίων.
Οι πέργκολες συμμετέχουν
στην τελική σύνθεση των όψεων.
Τα υλικά, σε συνδυασμό με τα
υδάτινα στοιχεία, στοχεύουν
στην εναρμόνιση του κτιρίου
με το περιβάλλον.
Αντίστοιχα, το interior design
έρχεται να αναδείξει την
εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική
των χώρων.

007

ARCHITECTURE

Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι
το turquoise και το χρώμα της
άμμου, για να ταιριάξουν απόλυτα
με το τοπίο. Κάθε διακριτό
αντικείμενο έρχεται σε ισορροπία
για να συνεισφέρει στο άρτιο
αποτέλεσμα.
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σημείο εκλεπτυσμένου
σχεδιασμού, ενταγμένο πλέον
στο περιβάλλον του.

Ο σκοπός της αρχιτεκτονικής
μελέτης και του interior design
επετεύχθη, καθώς το ξενοδοχείο
Vathi Cove Resort & Spa
αναδεικνύεται ως ένα μοναδικό
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