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Το έργο αφορά στον πλήρη ανασχεδιασμό 
και ανακατασκευή του παλιού ξενοδοχείου 
Κατερίνα στο Κεφαλάρι και τη μετατροπή 
του σε πολυτελές ξενοδοχείο πόλης. 
Σχεδιαστικό αντικείμενο αποτέλεσε επίσης 
η μελέτη της νέας εταιρικής ταυτότητας 
και της οπτικής επικοινωνίας. 
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Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε 5 ορόφους )
δυναμικότητας 43 δωματίων 5 κατηγοριών Standard, 
Executive, Deluxe, Penthouse και Deluxe Y Suite) και 
περιλαμβάνει χώρους bar - restaurant, fitness club, 
όπως και μια εξοπλισμένη αίθουσα συνεδριάσεων. 
Βασική επιδίωξη της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός 
μικρού, άνετου, διακριτικού και οικείου ξενοδοχείου, 
για επιχειρηματικά ταξίδια.

Το κατασκευαστικό σκέλος περιελάμβανε την πλήρη 
καθαίρεση όλων των δομικών στοιχείων και των 
υπαρχουσών υποδομών, εκτός του φέροντα 
οργανισμού ο οποίος ενισχύθηκε στατικά, αυξάνοντας 
τις αντοχές του κτιρίου. 

Η ενίσχυση αυτή 
υπαγορεύτηκε από την 
προσθήκη μέρους του 
υπογείου, αλλά και από τον 
πλήρη ανασχεδιασμό των 
εξωτερικών όψεων του 
κτιρίου. Οι όψεις εναρμόνισαν 
τον όγκο του κτιρίου με τα 
διατηρητέα κτίσματα της 
περιοχής, με αναφορές στο 
κλασικισμό, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα, ένα σύγχρονο 
αρχιτεκτονικό ύφος. 
Με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη μείωση του 
ενεργειακού αποτυπώματος, 
εφαρμόστηκε στις προσόψεις 
σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Όλες οι 
ηλεκτρομηχανολογικές 
υποδομές, επανασχεδιάστηκαν 
και κατασκευάστηκαν εξ’ 
αρχής για να ικανοποιούν τις 
νέες απαιτήσεις λειτουργίας.

Το όλο εγχείρημα αφορούσε 
την πλήρη αναδιαμόρφωση 
των εσωτερικών χώρων, με 
μικρό περιορισμό του αρχικού 
αριθμού κλινών, προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι 
σύγχρονες απαιτήσεις για 
ευρύχωρα δωμάτια. 



Η επίπλωση των 
κοινόχρηστων χώρων, 
ακολουθεί κλασικές φόρμες, 
ενώ πολλές κατασκευές όπως 
ο πάγκος του bar και της 
reception αποτέλεσαν ειδικές 
σχεδιαστικές προτάσεις, που 
χαρακτηρίζουν το ύφος του 
ξενοδοχείου. Στα δωμάτια 
εφαρμόστηκαν 5 διαφορετικά 
ύφη στο σχεδιασμό, ώστε να 
εκφράζουν τις αντίστοιχες 
κατηγορίες. Η χρήση 
ιδιαίτερων και διαφορετικών 
επενδύσεων, φωτισμού και 
επίπλωσης, ανά κατηγορία 
δωματίου, ενίσχυσε το 
χαλαρό, οικείο και κλασικό 
χαρακτήρα που απαιτήθηκε 
από τους ιδιοκτήτες. 
Τα τρία μικρά διαμερίσματα - 
δωμάτια του 5ου ορόφου 
διαθέτουν πρόσβαση και 
αποκλειστική χρήση του 
δώματος, στο οποίο έχουν 
δημιουργηθεί χώροι 
χαλάρωσης. 

Ο τελευταίος όροφος αποτέλεσε αντικείμενο 
ξεχωριστής μελέτης για τη δημιουργία τριών μικρών 
penthouses. Στο επίπεδο του ισογείου αναπτύσσονται 
σε ελεύθερη κάτοψη οι κοινόχρηστοι χώροι με τη 
reception, το σαλόνι υποδοχής, η αίθουσα πρωινού 
που λειτουργεί και ως εστιατόριο και η αίθουσα 
συνεδριάσεων. 
Στο υπόγειο, εκτός από τις βοηθητικές χρήσεις, έχει 
διαμορφωθεί ο χώρος του fitness club για την 
εξυπηρέτηση των πελατών. 
Ο εξωτερικός χώρος αναπτύσσεται ως συνέχεια του 
εσωτερικού bar με τη δημιουργία ενός all day 
καθιστικού. 


