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#Heaven, #paradise, #dream, 
#perfectescape – wpisanie 
tych hasztagów na Instagramie 
otwiera przed nami rajskie wido-
ki: wspaniałe okoliczności przy-
rody, intrygującą architekturę  
i dizajn, które potem chciałoby 
się zabrać ze sobą do walizki.
Współczesne hotele zachwy-
cają dbałością o komfort gości 
oraz troską, by każdy, najmniej-
szy nawet element sprzyjał 
wypoczynkowi i gwarantował 
niezapomniane wspomnienia, 
do których chętnie wrócimy  
w jesienne deszczowe dni.
Bo hotel to już od dawna nie tylko 
rezerwacja noclegu, lecz przede 
wszystkim doświadczenie pięk-
na, luksusu i rozkoszy zmysłów.

#Heaven, #paradise, #dream, 
#perfectescape – these words 
accompanied by hashtags on 
Instagram open up paradise-like 
landscapes: magnificent nature, 
intriguing architecture and design 
that you would like to pack into  
your suitcase.
Contemporary hotels delight with 
their care for the guests comfort 
and ensure that even the most 
minute element is conducive to 
relaxing and storing up unforget-
table memories to be cherished on 
rainy autumn days.
This is because for a long time, 
people have not expected from 
hotels just accommodation but first 
and foremost, experiences of beau-
ty, luxury and the joy of the senses.
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Geometria mitycznego raju

The geometry of mythical paradise 
Hotel Istor ia, located on 

Santorini, one of the most pictur-
esque island of the Cyclades, is  
a respite to people on the lookout 
of relaxation in the vicinity of the 
azure Aegean Sea. 

In the blinding rays of the Greek 
sun, the hotel presents itself like  
a modern sculpture. White-washed 
walls, wooden coverings, stone col-
umns and floors are indispensable 
elements of the Mediterranean 
aesthetics. When you enter the resi-
dence, you will end up in a zone of 
unruffled calm, lightness, joy and 
all-embracing Greek light which is 
the only audience here.

Interior Design Laboratorium 
where this monolithic structure 
was designed, was inspired by the 
island’s traditional architecture as 
well as natural resources includ-
ing volcanic rocks. The traditional 
arched doors and windows prevail, 
modelled by old residences on 
Santorini. As a result of the sub-
sequent, connected spaces, the 
building forms an ideal structure 

which offers the guests relaxation 
and solace.

A semi-circular entrance leads 
to a terrace sporting deep terra-
cotta… When you proceed, you will 
find yourself on a sheltered private 
veranda with a whirlpool. When 
you cross the hotel, your attention 
will be attracted by a pool cov-
ered with stone tiles, extraordinary 
in its austerity, tempting with its 
simplicity. The breathtaking views 
of the volcanic Black Beach are 
supplemented by the minimalist 
beauty of geometric arrangements 
around which the architecture has  
been designed.

When it comes to the design of 
the idyllic interiors of the hotel and 
its 12 suites, authentic elements 
from the original residence have 
been used. Fragments of the old 
wooden roof and stone pillars have 
been preserved to hold a dialogue 
between the present and the past.

Hotel Istoria – usytuowany 
na Santorini, jednej z najbardziej 
urokliwych wysp cykladzkich – to 
miejsce ucieczki dla osób poszu-
kujących wytchnienia w błękicie  
Morza Egejskiego.

W oślepiających promieniach 
greckiego słońca hotel prezentuje 
się niczym nowoczesna rzeźba; 
bielone ściany, drewniane zada-
szenia, kamienne kolumny i podłogi 
stanowią zaś nieodłączne ele-
menty śródziemnomorskiej estetyki. 
Przekraczając próg tej rezydencji, 
trafiamy do strefy niezmąconego 
spokoju, lekkości, radości i wszech-
ogarniającego greckiego światła, 
które jest tutaj jedynym widzem.

Interior Design Laboratorium, 
które zaprojektowało tę monoli-
tyczną budowlę, inspirowało się 
tradycyjną architekturą wyspy,  
a także jej naturalnymi surow-
cami, m.in. skałami wulkanicznymi. 
Dominują tu tradycyjne łukowate 
drzwi i okna, podobne do tych, 
które spotyka się w starych rezy-
dencjach na Santorini. Natomiast 

dzięki kolejnym łączącym się ze 
sobą przestrzeniom budynek 
tworzy konstrukcję idealną, która 
jest dla gości miejscem relaksu  
i ukojenia.

Półokrągłe wejście prowadzi do 
tarasu w kolorze głębokiej terakoty… 
Idąc dalej, znajdziemy się na zacisz-
nej prywatnej werandzie z jacuzzi. 
Gdy przejdziemy na przeciwległą 
stronę hotelu, naszą uwagę zwróci 
basen wyłożony kamiennymi płytami 

– niezwykły w swej surowości, kuszący 
prostotą. Zachwycające widoki na 
wulkaniczną Czarną Plażę dopeł-
niają minimalistycznego piękna geo-
metrycznych układów, wokół których 
skomponowano tę architekturę.

Natomiast do wystroju idyl-
licznych wnętrz hotelu i jego  
12 apartamentów użyto autentycz-
nych elementów, które pochodzą 
z mieszczącej się tu dawniej rezy-
dencji. Fragmenty starego drewnia-
nego dachu i kamiennych filarów 
zostały zachowane tak, by stworzyć 
dialog między teraźniejszością  
a przeszłością.
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