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Ημεροβίγλι
Σαντορίνη

Grace Santorini
Hotel & Villa

Το ξενοδοχείο Grace Santorini, από τους Divercity 
και Mplusm, βρίσκεται σε ένα μοναδικό τοπίο στο 
Ημεροβίγλι, με θέα την καλντέρα, απέναντι από το 
βράχο του Σκάρου. O σχεδιασμός του ξενοδοχείου 
ακολούθησε σε κάτοψη την τεθλασμένη γεωμετρία 
των υψομετρικών καμπύλων στην απότομη κλίση 
της καλντέρας, επιτρέποντας στο τοπίο να βρίσκεται 
στο προσκήνιο. Οι τεθλασμένες γραμμές συγκλίνουν 
στο μέσο της πλαγιάς του οικοπέδου, στη στάθμη 
που διαθέτει τη μέγιστη σε μήκος ισοϋψή, όπου 
τοποθετούνται η πισίνα, το εστιατόριο και το μπαρ 
του νέου ξενοδοχείου. Οι εξωτερικοί πέτρινοι τοίχοι 
δημιουργούν ένα ρυθμό από μαύρα και άσπρα, ενώ 
σε ορισμένα από τα δωμάτια οι ηφαιστειογενείς αυτές 
πέτρες, τοποθετούνται με ευμεγέθη κενά, ανάμεσα 
από τα οποία περνά το φως. Η επανερμηνεία αυτή 
της παραδοσιακής ξερολιθιάς εξασφαλίζει αερισμό 
και ιδιωτικότητα από το βλέμμα των περαστικών, 
καθώς τα δωμάτια ανοίγονται πλήρως προς τη θέα 
και έχουν πρόσβαση από την πρόσοψή τους. Με 
σαφείς αναφορές στα υπόσκαφα της Σαντορίνης, τα 
δωμάτια του ξενοδοχείου αποκτούν στρεβλά σχήματα 
και σπηλαιώδη χαρακτήρα με κτιστά κρεβάτια και 
τον εντοιχισμό της επίπλωσής τους στον τοίχο. Το 
εστιατόριο και το μπαρ διατηρούν στο εσωτερικό 
τους την ιδέα ενός μαύρου, σπηλαιώδους χώρου σε 
αντιστοιχία με την ιδιαίτερη γεωλογία του νησιού. 
Η Villa, (από τους Divercity 2012) ακολουθεί τις 
αρχές σχεδιασμού του Grace, επανερμηνεύοντας με 
σύγχρονο τρόπο τα υπόσκαφα της Σαντορίνης. Ο 
σχεδιασμός εμπνέεται από τη στρωματογραφία του 
εδάφους, συγκεκριμένα από την πορώδη υφή των 
πετρωμάτων και την χρωματική παλέτα της άσπας 
(ηφαιστειακής τέφρας), σε συνοχή με το υπόλοιπο 
ξενοδοχείο. Φτάνοντας στη Villa, η συγκλονιστική 

This 20 room hotel (a joint project 
between Divercity and Mplusm) 
is carved into the cliff-face 300m 
above Santorini’s volcanic caldera. 
The understated design allows this 
extraordinary landscape to take 
centre stage. The hotel provides 
a contemporary interpretation of 
vernacular architecture: economy 
of space, radical simplicity, and 
organic forms. Like Santorini’s 
yposkafa - cave-like dwellings with 
rounded walls and domed roofs 
excavated from the rock-face - no 
furniture is free-standing. Custom-
built storage and vanity units are 
moulded into alcoves. All-white 
interiors with brushed concrete 
floors reiterate the trademark 
whitewashed houses of the Cy-
clades. The infinity pool’s jagged 
outline echoes the zigzag paths 
that criss-cross Santorini’s sheer 
terrain. Santorini’s hotel rooms 
are all front-facing to benefit from 
the spectacular Caldera views. 
To ensure privacy from potential 
passers-by, fragments of volcanic 
rock are positioned in the windows 
of four rooms, interspersed with ap-
ertures that provide glimpses to the 
sea. To ensure privacy, fragments 
of volcanic rock are positioned 
in the windows of four rooms, 
interspersed with apertures that 
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θέα της καλντέρας ανοίγεται αμφιθεατρικά 
μπροστά σου. Το φως και η κατάλευκη κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική δίνουν τη θέση τους στα σπηλαιώδη 
χαρακτηριστικά των υπόσκαφων, καθώς κινείσαι προς 
τους κλειστούς χώρους. Μπαίνοντας στο στενόμακρο 
χώρο του master bedroom με τη θολωτή οροφή και 
τη στενή πρόσοψη, η ματιά σου διαβάζει το βάθος 
του χώρου μέσα από διάτρητα και διαφανή όρια. 
Καθώς περπατάς πάνω στη μονολιθική επιφάνεια 
του δαπέδου στο ρυθμό του λευκού-μαύρου, το 
βλέμμα σου φιλτράρει τους επιμέρους χώρους της 
Villa μέσα από τον παχύ τοίχο με κωνικά ανοίγματα 
ή διαπερνά το κρυστάλλινο “άυλο” dressing room 
φτάνοντας στο λουτρό. Εκεί, ο μαύρος επιμήκης 
μαρμάρινος νιπτήρας λαξεύεται σε τεθλασμένες 
γραμμές, επιτρέποντας στο φως να δημιουργεί 
σκιάσεις στις επιφάνειες του. Στο χώρο του spa 
αντίστοιχα, το υδρομασάζ στο βάθος της “σπηλιάς” 
σου “ξεκλειδώνει” το βάθος του χώρου μέχρι την θέα 
στο φως και την καλντέρα. Το γκρι μονολιθικό δάπεδο 
στης αποχρώσεις της άσπας με τα μαύρα μοτίβα 
(patterns) σε χρώμα και υφή θηραϊκής γης, σε οδηγεί 
στους υπόλοιπους χώρους, στο guest bedroom, την 
show-kitchen και την πισίνα με θέα την καλντέρα.

provide glimpses to the sea. The 
feature echoes a local architectural 
technique, more commonly used 
for retaining walls, in which minimal 
amounts of mortar are used, leav-
ing gaps between the stonework. 
By exposing the stones and exag-
gerating the spaces between them, 
this light-filtering screen allows 
privacy and ventilation and casts 
dappled shadows as the sun goes 
down. The Villa (designed by Diver-
city and added to the hotel 2 years 
later), a 400 sq m luxury residence, 
keeps the radical simplicity and 
the organic forms of the hotel while 
providing a contemporary interpre-
tation of vernacular architecture. 
The concept is inspired by the local 
natural and geological surround-
ings, specifically the volcano and 
properties of porosity. An exclusive 
spa area is dedicated to the well 
being of the guests with therapies 
and treatments based on volcanic 
ash, vines, and lava stones. The 
space is articulated through a se-
quence of thick walls with concave 
openings, prismatic patterns on the 
floor and rock-carved furniture. The 
thick porous walls of the master 
bedroom and the Volcanic Spa are 
interspersed with apertures that 
provide glimpses from one room to 
another as well as the exterior view. 
The bespoke black and white resin 
floor, inspired by the stone-cobbled 
narrow pathways (calderimia) 
of Cyclades, lead the guests to 
the spa, where strong contrast-
ing colours are continued into the 
hydro massage area. The Villa, and 
Volcanic Spa, includes a master 
bedroom with lounge area, an 
en-suite bathroom, dressing area, 
show kitchen, and a guest bedroom 
with an en-suite bathroom. All four 
units lead directly onto the spacious 
outdoor lounge and dining area and 
the private swimming pool with its 
view to Santorini Caldera.
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Imerovigli
Santorini Island, Greece

Grace Santorini
Hotel & Villa

Ταυτότητα Έργου
Project Details

Εγκαταστάσεις
Facilities

Υπηρεσίες
Services

ιδιοκτησία:

Grace Hotels Group

τοποθεσία:

Ημεροβίγλι, Σαντορίνη

αρχιτεκτονική μελέτη:

Ξενοδοχείο - Divercity & Mplusm
Villa - Divercity

υπεύθυνοι μελετητές:

Divercity - Νικόλας Τραβασάρος , Χριστίνα Αχτύπη
Mplusm - Μέμος Φιλιππίδης, Μαρίτα Νικολούτσου

φωτογράφοι:

© Εριέτα Αττάλη & Serge Detalle

κείμενο:

Divercity

owner:

Grace Hotels Group

location:

Imerovigli, Santorini

architects:

Hotel - Divercity & Mplusm
Villa - Divercity

principal architects:

Divercity - Nikolas Travasaros, Christina Achtypi
Mplusm - Memos Filippidis, Marita Nikoloutsou

photographers:

© Erieta Attali & Serge Detalle

text:

Divercity

Hotel
• 20 πολυτελή δωμάτια και σουίτες
 20 luxury rooms & suites
• Restaurant
 Restaurant
• Bar
 Bar
• Πισίνα με εκπληκτική θέα
 Pool with Breathtaking Views
• Γυμναστήριο εκγύμνασης & ευεξίας
 Gym Fitness & Wellbeing
• Πολυτελής χώρος Spa
 Luxury Spa Treatment Room
• Wi-Fi σε όλο το ξενοδοχείο
 Wi-Fi throughout the hotel
• Συλλογή ταινιών, βιβλία, CD, καθώς και μηχανές
 καφέ Nespresso σε όλα τα δωμάτια και τις σουίτες
 A library of films, books and CDs, as well as Nespresso
 coffee machines in all rooms and suites
• Δωρεάν laptops
 Complimentary laptops

Villas
• Ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα
 Private heated swimming pool
• Χαμάμ
 Steam bath
• Walk-in ντουλάπα
 Walk-in closet
• Όργανα εκγύμνασης στο δωμάτιο
 In-room fitness kit cupboard
• Δωμάτιο θεραπείας
 Treatment room
• Ιδιωτική τραπεζαρία
 Private dining area

• Αεροδρόμιο/λιμάνι μεταφορές κατόπιν αιτήσεως (ιδιωτικές μεταφορές με ταξί)
 Airport/port transfers upon request (private taxi transfer)
• Υπηρεσία αχθοφόρου
 Porter service
• Ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 Car and motorbike rental
• Υπηρεσία water-taxi
 Water taxi service
• Ιδιωτικές κρουαζιέρες
 Private cruises
• Απευθείας πτήσεις με ελικόπτερο
 Helicopter charter
• Θαλάσσια σπορ
 Water sports

• Εκδρομές και αξιοθέατα
 Excursions and sightseeing
• Πεζοπορία
 Trekking
• Ιππασία
 Horseback riding
• Δείπνο
 Dining
• Ακτοπλοϊκά ταξίδια σε κοντινά νησιά
 Boat trips to nearby islands
• Κρουαζιέρες με ταχύπλοο
 Speedboat cruises
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