TOP hoteluri

Cele mai frumoase

hoteluri de iarnă

Umple-ți valiza cu pulovere de cașmir și pregătește-te de călătorie! Oricare dintre
aceste cinci hoteluri este perfect, chiar și pentru o iarnă polară. De Diana-Florina Cosmin

U

nde altundeva ar fi mai potrivit celebrul colind american al
lui Bing Crosby, „Let It Snow“,
decât într-un iglu prevăzut cu
saună? Pentru cei care visează să înceapă
anul ciocnind pahare de şampanie Cristal
într-o mare de zăpadă albă şi pufoasă
există cinci destinaţii inedite care dovedesc din plin că, pentru un turist versat în
materie de călătorii, un hotel cu multe stele
trebuie să ofere mai mult decât lux desăvârşit şi confort.
Cuvântul-cheie care uneşte Blue
Lagoon, Hotel Ranga, Post Hotel, Cheval
Blanc sau Kakslauttanen este acelaşi:
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originalitatea debordantă! Indiferent cum
vrei să te găsească noul an: în mijlocul unui
izvor geotermal, într-un iglu sau într-un
restaurant luxos, cu un platou de bunătăţi
pregătite cu grijă de un bucătar premiat
internaţional, ai de unde alege.

1

HOTEL RANGA, ISLANDA
Hotelul se află chiar în mijlocul celebrului „Cerc de Aur“ al Islandei, un traseu
spectaculos presărat cu cascade, vulcani,
gheţari şi gheizere. Renumit pentru bucătăria islandeză de cea mai înaltă clasă,
Ranga oferă un bufet de Anul Nou care
cuprinde 14 tipuri de mâncare islandeză

Gravlax, dar şi alte bunătăţi precum carne
de balenă sau budincă de orez preparată
după o reţetă tradiţională.
Un apartament la Hotel Ranga costă
aproape 700 de euro pe noapte şi este
paradisul oricărui turist în căutare de
experienţe rustice. Camerele sunt decorate cu obiecte de mobilier din lemn iar
deasupra patului imens, cu aşternuturi
din bumbac egiptean, tronează decoraţiuni tipice zonei: coarne de cerb şi trofee
de vânătoare.
Principala atracţie o reprezintă, însă,
serile de iarnă în care poţi admira frumuseţea Aurorei Boreale! Hotelul se află la

Hotel Ranga

aproximativ o oră distanţă – cu maşina –
de aeroportul din Reykjavik.
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CHEVAL BLANC, FRANŢA
Conceput ca un refugiu de lux în
vârf de munte, Cheval Blanc se află în
Courchevel 1850, declarată neoficial cea
mai exclusivistă staţiune de munte din
lume. Hotelul aparţine miliardarului
francez Bernard Arnault, proprietarul
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
Prin urmare, pe lângă confort şi gastronomie, clădirea cochetă cu cinci etaje şi 34
de apartamente de lux este şi un mic altar
închinat brandului Louis Vuitton.

Pentru cumpărături urgente ai la dispoziţie o sanie trasă de cai al cărei „portbagaj“ este, de fapt, un geamantan supradimensionat al celebrei firme franţuzeşti
LV. Printre deliciile unui sejur de câteva mii
de euro la Cheval Blanc se numără vinurile fine din vinoteca hotelului, SPA-ul
Givenchy, precum şi creaţiile culinare ale
lui Yannick Alléno, declarat în 2008 cel mai
bun bucătar francez.
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SATUL DE IGLUURI KAKSLAUT
TANEN, FINLANDA
La doar 300 de kilometri nord de cercul
Arctic şi la mai puţin de 100 de kilometri de

graniţa cu „Mama Rusie“, Kakslauttanen
este un sat finlandez pitoresc, aşezat în
mijlocul unei păduri de brazi. Nu orice fel
de sat, însă! În locul căsuţelor cochete cu
perdele colorate la geam şi al paturilor cu
saltele umplute cu puf de gâscă, un turist
dispus să plătească câteva sute de euro pe
noapte poate adormi într-un pat luxos, cu
aşternuturi fine, în timp ce priveşte Aurora
Boreală prin acoperişul transparent al…
igluului său de sticlă. Nu te gândi că vei
îngheţa de frig! Printr-un sistem special
de sticlă termoizolantă, temperatura în
interior este una plăcută, comparabilă cu
orice cameră de hotel normală. Iar după o
28 decembrie 2009

65

TOP hoteluri
oră de relaxare în saună, poţi să te aventurezi la un… înot rapid într-o copcă săpată
în gheaţa din apropiere.
Finlandezii garantează rezultate extraordinare pentru minte şi corp! Satul de
igluuri mai cuprinde şi cel mai mare restaurant de gheaţă din lume, cu o capacitate de 150 de persoane, precum şi 20 de
igluuri „clasice“din gheaţă, pentru cei
care vor să doarmă pe izopren, înfofoliţi în
lână şi cu hainele de fâş pe ei. Foarte populară în rândul turiştilor este şi Capela de
Gheaţă, unde zeci de îndrăgostiţi vin să-şi
pună pirostriile - peste căciuli şi fulare! în fiecare an.
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HOTEL POST, CANADA
În inima Parcului Naţional Banff şi
la doar două ore de mers cu maşina de
Calgary, Hotel Post este un mic secret bine
păstrat al canadienilor din zona Lacului
Louise. Luxos fără a fi opulent sau ostentativ, Hotel Post este mai mult o cabană
de lux decât un hotel în adevăratul sens
al cuvântului. Atmosfera şi serviciile se

Satul de igluuri Kakslauttanen

Poţi adormi privind
Aurora Boreală prin
acoperişul transparent
al unui luxos iglu
de sticlă
înscriu în categoria „high class“, însă interioarele lasă impresia unui cămin nepretenţios şi plin de căldură.
Serile se petrec în jurul bibliotecii din
lemn din holul hotelului, unde turiştii
îşi trag sufletul după o zi de alergat cu
snowmobilul, de patinat sau de excursii
„snowshoe“ – în care, în locul bocancilor,
eşti încălţat cu nişte tălpici scurte, asemănătoare schiurilor. Atracţia locului o reprezintă festivalul de sculpturi în gheaţă de pe
Lacul Louise. Oglinda îngheţată a apei se
transformă, iarnă de iarnă, într-un tărâm
de basm, presărat cu castele şi populat de
îngeraşi, spiriduşi şi prinţese, toate sculptate în gheaţă!

Blue Lagoon

Cheval Blanc
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BLUE LAGOON, ISLANDA
Este unul dintre cele mai cunoscute hoteluri-spa din lume, care promite
turiştilor reconectarea totală cu Mama
Natură, prin înot în izvoare geotermale,
masaje realizate sub cascade naturale sau
băi cu spumă care au loc în mijlocul unei
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Hotel Post

peşteri de lavă. Ce loc ar fi mai bun pentru
a trece în noul an decât unul unde poţi să te
scufunzi în apa călduţă a izvoarelor geotermale şi să ieşi la suprafaţă „ca nou“, fără
probleme, griji sau stres? Iar dacă printre
problemele tale zilnice se numără şi mici
afecţiuni cauzate de oboseală sau de stilul
de viaţă excesiv de alert, Blue Lagoon nu
este doar hotel şi spa, ci şi clinică pentru
tratarea afecţiunilor pielii şi pentru diverse
tratamente de întinerire şi tonifiere, bazate
pe produsele tipice Blue Lagoon.
Ingredientele loţiunilor-minune ale
islandezilor merg pe acelaşi principiu de
„reconectare cu Mama Natură“: apă de
mare, lavă sau nămol geotermal. Preţurile
unei camere duble variază, pe perioada
iernii, între 90 şi 130 de euro pe noapte. F

