


Το ξενοδοχείο Apollon Library Suites, είναι 
γέννημα της ανακατασκευής ενός κτιρίου, 
που στο παρελθόν υπήρξε ένα από τα πρώτα 
ξενοδοχεία της Ναυπάκτου. Η ομάδα των 
A & M Architects, κατάφερε μέσα από 
την αρχιτεκτονική μελέτη, τις γραφιστικές 
εφαρμογές και το γενικότερο styling, να 
προσδώσει μια καινοτόμο ματιά, στο ιστορικό 
κτίριο. Έξι μόνο μήνες ήταν αρκετοί, για 
τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή του 
ξεχωριστού αυτού ξενοδοχείου.
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των χώρων γίνεται 
αντιληπτός με την πρώτη ματιά, αρχικά από 
τη reception, όπου οι vintage αναφορές 
είναι εμφανείς. Μία ξύλινη σκαλιστή κονσόλα 
της δεκαετίας του 50, έχει διαμορφωθεί 

σε guichet υποδοχής, ενώ ο κίτρινος retro 
καναπές, μαγνητίζει τα βλέμματα, μέσα 
από την ενδιαφέρουσα αισθητική του. Η 
ανοιχτή σάλα περιλαμβάνει τον χώρο όπου 
σερβίρεται το πρωινό αλλά και το living 
room, για ώρες αναγνωστικής χαλάρωσης, 
χάρις στη μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη, η 
οποία φιλοξενεί και δανείζει “πολύχρωμες” 
ιστορίες. Κρυφός φωτισμός φωτίζει μια 
μεγάλη γκάμα αναγνωσμάτων, τα οποία 
μπορείτε να απολαύσετε στους ευρύχωρους 
γκρι καναπέδες, και γιατί όχι στις άνετες 
μαξιλάρες, συνοδείᾳ ενός κρασιού. Η 
δεσπόζουσα βιβλιοθήκη εντυπωσιάζει 
όχι μόνο λόγω της λογοτεχνικής της 
ποικιλίας, αλλά και εξαιτίας των πολλών και 

διαφορετικών της διακοσμητικών στοιχείων, 
από αρχαιοελληνικές προτομές, πρωτότυπους 
βιβλιοστάτες, υδρόγειους σφαίρες μέχρι pop 
art λεπτομέρειες. Το ξύλο, αποτελεί το βασικό 
υλικό όχι μόνο στον χώρο της βιβλιοθήκης αλλά 
και του café – όπου σερβίρεται και το πρωινό 
γεύμα- έχοντας ως αποτέλεσμα, ένα οικείο 
και άκρως ζεστό περιβάλλον. Ξύλινα έπιπλα 
σκανδιναβικής αισθητικής, μπλέκονται αρμονικά 
με μαύρες λεπτομέρειες στα φωτιστικά και 
διακοσμητικά στοιχεία, ενώ από την ιδιάζουσα 
μεταλλική πόρτα, που παίζει τον ρόλο 
διαχωριστικού, ο επισκέπτης ρίχνει “κλεφτές 
ματιές” στη σάλα του πρωινού. 
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Οι δώδεκα θεματικές σουίτες του Apollon 
Library Suites, διαθέτουν τη δική τους 
ξεχωριστή αισθητική, αντλώντας το θέμα τους 
από μεγάλα λογοτεχνικά αριστουργήματα. 
Έτσι, έχουμε το δωμάτιο του “Δον Κιχώτη”, της 
“Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων”, του “Moby 
Dick” και πολλά άλλα, που σίγουρα έχουν τον 
τρόπο να σας “ταξιδέψουν” νοερά στις πιο 
δημοφιλείς φανταστικές ιστορίες. Κάθε σουίτα, 
διαθέτει τη δική της mini βιβλιοθήκη, φυσικά 
με επιλογές που συνδέονται άμεσα με το θέμα 
τους. Η custom – made επίπλωση με 50's και 
60's αναφορές, οι state -of – art λεπτομέρειες, 
η σύμπραξη αρχιτεκτονικής, φωτισμού και 
γραφιστικών εφαρμογών, δημιουργούν χώρους 
που εξάπτουν τη φαντασία και αναπτύσσουν 
την οπτική επικοινωνία. Έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες μυθιστορηματικές σκηνές 
“ζωντανεύουν” στους τοίχους και παρασύρουν 
τις μέρες και τις νύχτες σας σε άγνωστους 
κόσμους, πάντα με τη συνοδεία του κατάλληλου 
βιβλίου. Η λιτή επίπλωση, οι “χαμηλοί” 
χρωματικού τόνοι των υφασμάτων και o 
συνδυασμός vintage αλλά και contemporary 
στοιχείων, καθιστούν τη διαμονή σας στην κάθε 
σουίτα, τουλάχιστον μοναδική. Ο ενιαίος χώρος 
κουζίνας – καθιστικού, διευκολύνει τις κινήσεις 
σας, ενώ το λουτρό με τη γυάλινη καμπίνα, 
ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική του.
Τους διαδρόμους του ξενοδοχείου κοσμούν 
αποσπάσματα από κορυφαίους συγγραφείς, 
ενώ η ιδιαίτερη διακοσμητική προσέγγιση των 
εσωτερικών χώρων, προεκτείνεται και στους 
υπαίθριους. Η μεγάλη κεντρική αυλή, με το 

ζωγραφισμένο πάτωμα που θυμίζει μωσαϊκό 
παλαιού αρχοντικού, αποτελεί μία όαση 
δροσιάς, με έντονη την παρουσία του φυσικού 
πράσινου στοιχείου. Η ρομαντική γωνιά με τη 
χαρακτηριστική ονομασία “Notting Hill”, μοιάζει 
με αίθριο και σας επιτρέπει να χαλαρώσετε 
σε ένα από τα ξύλινα παγκάκια, για στιγμές 
αναγνωστικής απόλαυσης.
Το Apollon Library Suites, είναι ένα ξενοδοχείο 
χτισμένο με λέξεις, ήρωες και εικόνες, όπου 
το εξαιρετικό design συνδιαλέγεται με την 
τέχνη και τη λογοτεχνία. Η Ναύπακτος είναι 
ένας τόπος “ποτισμένος” με τον λογοτεχνικό 
ηρωισμό του Θερβάντες, κι εσείς θα έχετε 
πάντα έναν καλό λόγο, για να διηγηθείτε μία 
ακόμη ιστορία...
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“A room without books is like a body without a soul.” 
 Marcus Tullius Cicero 

Apollon Library Suites
Θέρμου 18, Ναύπακτος, Αιτολοακαρνανία

Τ. 26340 38615

A&M ARCHITECTS
ARCHITECTS - ENGINEERS - PROJECT MANAGERS 

Δροσοπούλου 61

Αθήνα 11257 

Τ: +30 210 825 8992 

F: +30 210 822 6553

W: www.am-architects.gr

E: info@am-architects.gr 
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