
B e s t  o f  H o t e l s

�
�
�

CAVOTAGOO
Hotel
Ημεροβίγλι, Σαντορίνη

Imerovigli, Santorini

To Cavo Tagoo Santorini είναι ενα πολυτελές ξενοδοχείο

που συνδυάζει την παραδοσιακή Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική

με τη σύγχρονη κομψότητα, διατηρόντας ταυτόχρονα την

αρχική  φιλοσοφία του Cavo Tagoο. 

Η βασική αρχιτεκτονική ιδέα βασίζεται στην αρμονική 

προέκταση του κτίσματος ως συνέχεια του φυσικού τοπίου

της Σαντορίνης, μοιάζει δηλαδή σαν να αναδύθηκε 

και αυτό από τη λάβα. 

Τα υλικά που επιλέγονται χρησιμοποιούνται με τέτοιο

τρόπο ώστε να τονίζουν την ηφαιστειακή παρουσία σε

όλους τους χώρους μέσα από τη μαύρη φυσική πέτρα, τα

καμμένα ξύλα και τον χαλκό που παραπέμπει στις 

αποχρώσεις της καυτής λάβας που ακόμα ρέει. 

Το μινιμαλ ντιζαιν και η προσοχή στη λεπτομέρεια στο 

Cavo Tagoo υποδέχονται τον επισκέπτη στο λόμπι του 

ξενοδοχείου που θυμίζει υπόσκαφο, όπου η ηρεμία που 

αποδίδει η παραδοσιακή λευκή τσιμεντοκονία στους 

τοίχους και στο δάπεδο αντιπαραβάλεται και διακόπτεται

από μαύρα γλυπτά έπιπλα και διακοσμητικά στοιχεία 

σε τοίχους και ιδιαίτερα φωτιστικά κομμάτια.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου προσφέρουν μια ειρηνική

ατμόσφαιρα και άνεση, με το σκούρο δάπεδο από καμμένα

ξύλα να προσδίδει μια αινιγματική νότα στην εμπειρία του

επισκέπτη. Η οροφή με τα λευκά δοκάρια και οι τοίχοι 

από λευκή τσιμεντοκονία συνάδουν με την Κυκλαδίτικη 

αισθητική, ενώ οι μαύρες εξωτερικές πέργκολες και τα 

σχεδόν λιωμένα μαύρα φωτιστικά και έπιπλα είναι σαφής

αναφορές στο φυσικό ηφαιστιακό περιβάλλον του 

ξενοδοχείου. Τα μπάνια συνδυάζουν χάλκινους νεροχύτες,

βρύσες και άλλες λεπτομέρειες με μαύρη ακατέργαστη

πέτρα δίνοντας στο χώρο μια σκοτεινή αλλά και 

φρέσκια ασάφεια. 

Abiding by Cavo Tagoo’s philosophy, 

Cavo Tagoo Santorini is a luxury hotel 

combining an appreciation of vernacular and 

traditional Cycladic architecture with 

contemporary elegance. However, what makes

the particular hotel distinct is its architectural

concept which lies in the extension of Santorini’s

landscape growing in harmony with its 

surroundings, thus erupting from the lava. 

Materials are poetically utilized to enhance 

the volcanic presence focusing on dark natural

stone, burnt timber and copper resembling the

flow of molten lava. 

Cavo Tagoo’s simplicity and attention to detail 

is evident upon arriving at the hotel’s minimal

cave-like lobby, where the calmness of tradi-

tional white cement screed walls and floors is 

interrupted through the strategic use of black

sculptural elements and furniture. 

The rooms commit to provide Cavo Tagoo’s

known serene atmosphere and profound comfort

with the dark, burnt timber flooring, adding an

enigmatic twist to the user’s experience. 

The white beamed ceiling and plastered walls

provide the familiar Cavo Tagoo environment 

and Cycladic ambience with the dark exterior

pergolas, and almost liquefied black lighting 

and furniture implying the hotel’s natural 

environment. 

The bathrooms combine copper taps, sinks and

other details with dark natural stone giving the

space a very dark yet fresh ambiguity. 
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Photos: Vangelis Paterakis, Studio Paterakis

Προμηθευτές:

Ξύλινες κατασκευές: Καλογρίδης Ιωάννης
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Το μπαρ και ο χώρος της πισίνας αποτελούν την 

αρχιτεκτονική κορύφωση του έργου, με ολόκληρο 

τον χώρο να αντικατροπτίζει μεταφορικά την θέα στην

καλντέρα. Μαύρη ακατέργαστη πέτρα πλαισιώνει 

τον χώρο, μεταμορφώνοντας το εστιατορίο σε 

ένα βραχώδες τοπίο. 

Η εντυπωσιακή πισίνα μοιάζει να τελειώνει στον ορίζοντα

του Αιγαίου και τα καθιστικά της πισίνας διαμορφώνονται

με μεγάλα ακατέργαστα κομμάτια κορμών που  θυμίζουν

βράχια σε ήρεμη λίμνη. 

The hotel’s bar and pool area are the project’s 

architectural climax, with the entire space 

forming as the bay’s natural finale. 

Dark crude stone frames the back of the space

evolving into a cavernous restaurant area. The

pool lounge forms in organic shapes, effortlessly

landscaping the exterior as an extension of the

hotel’s impressive infinity pool and the Aegean

as a whole. 

The large unrefined timber day beds appear as

stepping stones on the pool’s edge with dark 

pillars complementing the view’s uninterrupted

horizontality. 

Προμηθευτές:

Πλακίδια, μπαταρίες, είδη υγιεινής: BAGNO Y BAGNO
l Πλακίδιο PETRA ANTAL 150x300
l Μαροκινό πλακίδιο SIGNS BLACK
l Mπαταρίες εντοιχισμού bonomi σε χρώμα rame (ορύχαλκου)
l Oρυχάλκινες επικαθήμενες γούρνες Φ45

Ξύλινα Θερμομονωτικά Κουφώματα: ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ
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Architectural Design & Construction: LIAKOS ASSOCIATES & ARCHITECTS

Interior & Exterior Design: GJP DESIGN & CONSTRUCTION - GEORGE PANTELOUKAS

Lighting Design: GJP DESIGN & CONSTRUCTION - GEORGE PANTELOUKAS


