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Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου Lena Mare έγινε 
με γνώμονα την αναζήτηση μιας νέας εταιρικής 
ταυτότητας και ενός νέου design concept, που 
σταδιακά θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλο 
το ξενοδοχείο, και αφορούσε το χώρο υποδοχής, 
το pool bar & day restaurant, καθώς και πέντε 
σουίτες.



Με σεβασμό στον οικογενειακό και ήσυχο χαρακτήρα 
του ξενοδοχείου, ο σχεδιασμός διατηρεί μια αίσθηση 
καθημερινής κατοίκησης. Με μικρές επεμβάσεις στην 
υπάρχουσα δομή, αλλά με σύγχρονες σχεδιαστικές 
παρεμβάσεις, οι νέοι διαμορφωμένοι χώροι 
στηρίζονται στη γραμμή της αφαίρεσης και της 
λιτότητας και στη χρήση υλικών στη φυσική τους 
μορφή, όπως το ξύλο και το μάρμαρο.

Τα περισσότερα έπιπλα σχεδιάστηκαν ειδικά για 
το ξενοδοχείο, καθώς σκοπός ήταν να συνδεθούν 
αισθητικά οι διαφορετικές λειτουργίες και χρήσεις, 
που θα στεγάζονταν σε κοινούς χώρους. 

Ο χώρος υποδοχής σχεδιάστηκε με στόχο τη 
διαφοροποίησή του από τη συνηθισμένη μορφή 
των lobby. Οι λειτουργίες του πάγκου υποδοχής, 
του καθιστικού και του εσωτερικού bar 
προσαρμόστηκαν έτσι, ώστε το σύνολο να θυμίζει 
περισσότερο ένα μοντέρνο χώρο καθιστικού 

κατοικίας, με το χώρο 
γραφείου, τη βιβλιοθήκη, 
το lounge καθιστικό και ένα 
ανοιγμένο έπιπλο ντουλάπας 
που εσωκλείει τις ανάγκες 
του εσωτερικού bar.

Κάτω από το ίδιο πρίσμα, 
οι χώροι των νέων σουιτών 
διαμορφώθηκαν με άξονα 
το μοντέρνο σχεδιασμό 
και την άνεση χώρου. 
Οι χώροι των master 
υπνοδωματίων και λουτρών 
βρίσκονται απομονωμένοι, 
ενώ στα άνετα καθιστικά 
φιλοξενείται ο χώρος 
του καθημερινού 
(κουζίνα, χώρος φαγητού 
και καθιστικό). 



Η μικρή αλλά λειτουργική κουζίνα, σε χωρική 
ενοποίηση με το άνετο καθιστικό, βρίσκεται σε πρώτη 
θέση κατά την είσοδο στα δωμάτια, διευρύνοντας 
οπτικά την αίσθηση του χώρου. Στη συνέχεια 
αναπτύσσεται ο χώρος της κρεβατοκάμαρας, 
με εντυπωσιακά κρεβάτια από μασίφ ξύλο δρυός 
με γυμνό ουρανό και κάποια βοηθητικά έπιπλα. 
Τα καλοδουλεμένα υλικά των ειδικών κατασκευών, 
σε σύγχρονες γραμμές σχεδίασης, εντάσσονται 
στο πνεύμα του λιτού design που επιλέχθηκε 
να εφαρμοστεί κατά τη μελέτη.

Προκειμένου να αναδειχθεί ο χώρος του 
pool bar και να διατηρήσει ένα εκλεπτυσμένο, 
αλλά παράλληλα ήσυχο χαρακτήρα, έπρεπε 
να απλουστευτεί η αρχική μορφή του και 
να επαναπροσδιοριστούν η αρχιτεκτονική 
και η λειτουργία του. 

Έτσι, προστέθηκαν 
κτιστές παγκάδες 
χαλάρωσης πλευρικά 
της πισίνας, δημιουργώντας 
ένα επιπλέον lounge 
χώρο, ενώ κτιστά 
πεζούλια αναδιαμόρφωσαν 
το χώρο πρωινού με 
ευθύγραμμη διάταξη, 
ενισχύοντας την οπτική 
ισορροπία και 
διευρύνοντας τους 
διαδρόμους κίνησης 
και κατ’ επέκταση την 
άνεση στην καθημερινή 
λειτουργία του χώρου 
και τη διημέρευση
 των επισκεπτών. 


