[ 6 X HOTELLI ]

”HOTELLISSA OLET
NÄYTTELIJÄ. VOIT
TEHDÄ MITÄ HALUAT.”
- MUOTISUUNNITTELIJA
SONIA RYKIEL

Minkä valitset?
ERIKOINEN HOTELLI itsessään

voi olla syy lähteä
matkaan. Mikä näistä on sinun suosikkisi?
T E KS T I

Maria Niemi, Elina Salo KU V AT HO T E L LI T

Leijonaa odotellen

Luksusmaja lepää
oksattomien paalujen
varassa, joten
leijonan on vaikeaa
kiivetä petikaveriksi.
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SÄHKÖ? Ei. Vessa? On. Sopiiko lapsille? Ei. Huoneen koko? 40 m2. Tähdet? Niin paljon, ettei pysty laskemaan. Wifi? Vitsailet! – Näin lukee
esitteessä.
Ihmislaji on saanut alkunsa Afrikassa, enkä ymmärrä, miksei minun
esiäitini voinut jäädä savannille ja perustaa esimerkiksi tätä hotellia EteläAfrikan koilliskulmaan, kahden tunnin lennon päähän Cape Townista.

Puu on hotellinomistajan isoisä
Guy Aubrey Chalkleyn valinta. Juuri
tähän puuhun hän kiipesi petoja pakoon 1930-luvulla.
Äänimaisema jää mieleen iäksi:
hyönteisistä lähtee valtava meteli.
Edellinen vieras on nähnyt hyeenan.
Hotellin vartijat päivystävät koko
yön radiopuhelimen soiton päässä.
 Chalkley Tree House kahdelle 560 e.
lionsands.com.
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Tokiolaishotelli
tarjoaa iukemista,
mutta kirjat eivät
ole myytävänä.

Puumaja ei käy
korkean tai
ahtaan paikan
kammoiselle.

Lukuhimon kourissa
JAPANILAISET ovat käytännöllisiä. Edullista
majoitusta hakevalle lukutoukalle he tarjoavat
nukkumista varten hyllyn, joissa on patja, lakana, tyyny ja lukuvalo. Muutaman euron kalliimpi
on intiimi uninurkka. Suihku ja vessa ovat käytävällä.
Hyllyjen ja sohvien lisäksi ainoat sisustuselementit ovat 5 000 englannin- ja japaninkielistä
kirjaa.
Tokion keskustasta paikalle pääsee 16 minuutissa, metrolinja Marunouchi. Lyhyt kävely Ikebukuron aseman C8-uloskäynniltä. Toinen ketjun hostelli on Kiotossa.
 Book and Bed, Lumiere-rakennuksen 7. kerros, Nishi
Ikebukur. Alkaen 32 e. bookandbedtokyo.com
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”OLEN NIIN NOPEA,
ETTÄ KUN PAINOIN EILEN
VALOKATKAISIJASTA
HOTELLISSA, OLIN
SÄNGYSSÄ ENNEN KUIN
VALO SAMMUI.”
- NYRKKEILIJÄ
MUHAMMAD ALI

Pesää ranskalaisittain
MAJABUUMI jyllää. Ranskalaiset nostivat pallonmuotoisen majan puuhun kolmen metrin
korkeudelle ja nimesivät sen häpeämättömästi
’Rakkauden pesäksi’.
Ovi toimii kuten lentokoneessa: nousee ylöspäin ja sulkeutuu tiiviisti osaksi majan seinää.
Ainoa ikkuna avautuu taivaalle. Tähtikirkkaana
yönä näkymä on hypnoottinen.
Pesässä voi peuhata mielin määrin, sillä teräsvaijerit pitävät sen paikallaan. Ne on kiinnitetty ympärillä kasvaviin yli satavuotiaisiin, kilpikaarnapintaisiin mäntyihin.
Pyöreän sängyn halkaisija on kaksi metriä.
Aamu- ja iltapalaksi voi tilata herkkukorin
samppanjoineen.
 Dihan Evasion, Kerganiet, Ploemel. Alkaen 140 e.
dihan-evasion.org
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Perinteet kunniaan
HOLLANNIN ZAANDAMISSA on naitettu perin-

Nuku sadussa

Ruokatilasta
puuttuvat vain
Lumikki ja
seitsemän kääpiötä.

Troijan hevosessa
on makuupaikat
kahdelle aikuiselle ja
kahdelle lapselle.

JOS RISTEYTÄT J.R.R. Tolkienin
fantasiamaailman, Antoni Gaudín
arkkitehtuurin ja Tim Burtonin elokuvaohjaukset, lopputulos voi olla aika lähellä tätä. Belgiassa 50 kilometrin päässä Liègestä sijaitsevassa hotellissa on kymmenen huonetta, jotka on suunnitellut ja osin myös
rakentanut hotellin omistaja-arkkitehti Dominique Noel.
Yksi huoneista piilee Troijan hevosen muotoisessa lautarakennelmassa. Sisään mennään hevosen peräpäästä laskettavaa riippusiltaa pitkin.
Huoneisto on kolmikerroksinen ja
täynnä puusta veistettyjä yksityiskohtia – jopa kylpyamme on puinen.

teet ja moderni arkkitehtuuri poikkeuksellisen onnistuneesti. Vuonna 2010 valmistuneen hotellin
julkisivu koostuu liki 70 pientalosta, ja siitä voi löytää viisi Zaandamin perinteistä talomallia. Sikin
sokin pinotut talot on maalattu neljällä vihreän sävyllä, jotka ovat alueen perinnevärejä.
Sininen kulmatalokaan ei ole pelkkä arkkitehti
Wilfried van Windenin päähänpisto, vaan sen malli on noukittu maalauksesta Sininen talo, jonka
Claude Monet maalasi kaupungissa vuonna 1870.
Zaandamiin pääsee junalla Amsterdamin keskustasta 12 minuutissa, Schipholin lentokentältä 17
minuutissa.

”HOTELLIN ISO ETU ON,
ETTÄ SE ON PAKOPAIKKA
KOTIELÄMÄSTÄ.”
- KIRJAILIJA GEORGE
BERNARD SHAW

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, 2 hh alkaen 108 e.
inntelhotelsamsterdamzaandam.nl

 La Balade des Gnômes -hotellin Troijan
hevonen -huone kahdelle 250 e.
Aamiainen tarjoillaan huoneeseen.
labaladedesgnomes.be
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Askel menneisyyteen
PAIKKA ON kuin tehty Downton Abbey -fanille. Avaa päivänvarjo ja astu hyvin hoidettuun
puutarhaan!
Tšekkiläinen kylpylähotelli koostuu viidestä
villasta, joista vanhin on rakennettu vuonna
1875 ja loputkin ennen 1900-lukua.
Tilavat huoneet on sisustettu tyylillä, mutta
paikoin niistä huomaa, että edellisestä remontista on jo yli kymmenen vuotta.
Hotelli sijaitsee muutaman kilometrin päässä
Karlovy Varyn keskustasta, 1,5 tunnin ajomatkan päässä Prahasta. Historiallinen kylpyläkaupunki on kuuluisa kuumista lähteistään ja
arkkitehtuuristaan.

”RENTOUTUMINEN
HOTELLIHUONEESSA TV:TÄ
KATSELLEN OMASSA
PYJAMASSA ON JOSKUS
PARASTA LOMAA.”
- NÄYTTELIJÄ LAURA MARANO

Savoy Westend Hotel, 2 hh alkaen 104 e.
savoywestend.cz

Viiden tähden
luksushotelli
kuuluu venäläiseen
Intourist-ketjuun.
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