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e când criza financiară era în 
toi, în aprilie 2009, banche-
rul austriac Julius Meinl al 
V-lea, acuzat de fraudă, plătea 
nu mai puţin de 100 de mili-

oane de euro pentru a fi eliberat din închi-
soare pe durata procesului� Austriacul a 
fost dispus să-şi dea toată averea pentru a 
scăpa, fie şi temporar, de costumul vărgat 
şi de farfuria de tablă� Cât ar plăti, însă, 
cineva pentru a��� respira aerul de celulă şi 
pentru a mesteca o bucată de pâine cu gust 
îndoielnic? Răspunsul: până la 420 de euro 
pe noapte, pentru o „celulă“ de cinci stele la 
fosta închisoare finlandeză Katajanokka�

pLaSmE Şi aŞtERnUtURi FinE. 
Ho   telul Katajanokka este situat între 
catedrala ortodoxă de rit est-european 
Uspenski (pe româneşte „Adormirea 
Maicii Domnului“) şi palatul prezidențial 
al Finlandei� Este înconjurat de 
ziduri înalte, ca de cetate, care te 
duc cu gândul mai degrabă la o reşe-
dinţă oficială sau la un vechi conac, 
decât la un fost penitenciar, vechi de 
172 de ani� Imediat după cel de-al 
Doilea Război Mondial, aici a fost 
întemniţat de către sovietici preşe-
dintele finlandez Risto Ryti� (Se ştie, 
Finlanda a fost naţiune învinsă�) 
Sigla strălucitoare a lanţului hote-
lier Best Western pare să fi fost lipită 
din greşeală pe zidurile de cără-
midă roşie, care amintesc de cazăr-
mile ruseşti� Nu e nicio greşeală, 
„închisoarea“ face parte din reţeaua 
americană Best Western, iar Heimo 
Käyhty, unul dintre cei cinci propri-
etari ai hotelului, explică uşor jenat: 
„Fiind monument istoric, statul 
finlandez nu ne dă voie să modificăm 

exteriorul“� Käyhty, un finlandez mare ca 
un urs polar, intră în hotel şi-i salută pe 
cei doi recepţioneri îmbrăcaţi în costume 
bleumarin, dar care poartă pe cap��� bonete 
vărgate de puşcărie� Deşi toată lumea este 
jovială şi zâmbitoare, holurile lungi, vopsite 
într-un alb impecabil, din care „răsar“ 
gratii în dreptul uşilor, îţi dau senzaţia unei 
capcane� Parcă zidurile încep să se strângă 
încet-încet în jurul tău, până când întreaga 
clădire se reduce la o celulă meschină�  

„Celulele de lux“ ale hotelului nu 
mai seamănă, însă, cu cele de odinioară� 
Actualele camere ale Katajanokkăi au 
o suprafaţă de 20 de metri pătraţi şi sunt 
formate prin alipirea a două sau trei celule 
insalubre de pe vremuri� Cu toate astea, 
aşternuturile de bumbac fin, plasma din 
perete şi mobilierul din lemn scump nu 
pot ascunde aspectul deplorabil al feres-
truicilor joase, prin care deţinuţii priveau 

cândva, cu jind, la lumea de-afară� „Tot 
ce vedeţi în jur a costat 20 de milioane de 
dolari“, explică Käyhty, vrând să ne mai 
lumineze feţele dezamăgite la vederea 
camerelor de lux� Chiar dacă nu seamănă 
cu majoritatea hotelurilor de patru sau 
de cinci stele, milioanele investite în 
Katajanokka şi-au atins scopul: păstrarea 
atmosferei de penitenciar, care generează o 
cifră de afaceri anuală de cinci milioane de 
euro� În plus, designul de „închisoare şic“ 
al încăperilor poartă semnătura celebrului 
arhitect suedez Christian Lundwall�  

LaS VEGaS FinLanDEZ. Povestea 
hotelului a început în 2005, când cei cinci 
asociaţi ai companiei Linnan Kundit Oy 
(în finlandeză „Trupa de puşcăriaşi“) au 
prezentat o ofertă de cumpărare a închi-
sorii dezafectate în 2002 de statul finlan-
dez: „S-a organizat un concurs de proiecte 

şi noi am câştigat cu ideea hotelului 
de lux!“, spune Heimo Käyhty� După 
doi ani de renovări intense şi de re-
configurări ale interiorului clădirii, 
hotelul Katajanokka a fost inaugurat 
în mai 2007� „Fiecare pas a fost un 
chin“, îşi aminteşte Käyhty de supli-
ciul instalării unui sistem de aer con-
diţionat în clădire sau de găsirea unei 
soluţii tehnice pentru băile de ultimă 
generaţie� Dacă a meritat? Cu sigu-
ranţă� Hotelul este 60% ocupat în tot 
timpul anului,  iar marea reuşită con-
stă în faptul că portofoliul de clienţi 
nu cuprinde doar turişti dornici de 
senzaţional� „Faptul că ne trec pra-
gul foarte mulţi oameni de afaceri 
este o mare victorie!“� Victoria lui 

Käyhty marchea-
ză doar prima 
bătă lie câştigată� 

Heimo Ka..yhty 
conduce Katajanokka 
din 2007
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penITenCIaRe  
de CInCI STele

mAlmAiSon HoTel – oxford,  »
Anglia. Cea mai veche închisoare din 
Marea Britanie a fost transformată de 
către lanţul hotelier Malmaison într-un 
hotel-boutique de înaltă clasă. Arhitecţii 
au păstrat stilul de penitenciar, însă vese-
la din tablă stă pe mese de cristal, celu-
lele sunt dotate cu jacuzzi, iar gratiile se 
asortează cu perdelele din catifea scum-
pă. În plus, în loc de gardieni, ai parte de 
o echipă de concierge de top care stă la 
dispoziţia ta zi şi noapte.

FouR SeASonS – istanbul, Turcia. »  
Fosta închisoare Sultanahmet a fost, pâ-
nă în 1969, locul de detenţie al scriitorilor, 
jurnaliştilor şi al intelectualilor dizidenţi 
din Turcia. Situată la câţiva paşi de celebra 
Moschee Albastră şi de Palatul Topkapi, 
clădirea unde a fost închis, printre alţii, şi 
faimosul poet turc Nazim Hikmet, a deve-
nit în 1996 hotel de cinci stele. Deşi cele-
brul lanţ hotelier Four Seasons a refuzat 
să folosească trecutul ca instrument de 
marketing, ba chiar a încercat să-l treacă 
sub tăcere, poveştile despre foştii „loca-
tari“ ai celebrei închisori fac deliciul turiş-
tilor curioşi până în ziua de azi.

JAil HoTel loeWengRAben –  »
lucerna, elveţia. Micul hotel elveţian 
Loewengraben s-a deschis în 1998, anul 
în care s-a dezafectat închisoarea cu ace-
laşi nume. Toate camerele au gratii la fe-
restre, uşile sunt prevăzute cu o deschiză-
tură specială prin care să se strecoare ta-
va cu mâncare, iar barul hotelului se nu-
meşte, simbolic, Alcatraz.

kARoSTA PRiSon – liepaja,  »
letonia. Karosta, singurul penitenci-
ar... interactiv din lume, a fost cândva 
o închisoare pentru militarii din Marina 
Letoniei. În anii ’70, a trecut în gestiunea 
KGB, iar teroarea epocii totalitariste con-
tinuă să-i inspire pe oamenii de afaceri 
din mica ţară baltică. Proprietarii „închi-
sorii interactive“ atrag turiştii occiden-
tali dornici de o atmosferă „ca în vre-
murile bune ale URSS“. Pentru mai pu-
ţin de 15 euro, poţi să dormi pe un pat 
de închisoare veritabil şi să fii bătut sau 
abuzat verbal de către gardieni care vor-
besc limba rusă. Filosofia de business a 
penitenciarului este simplă şi cuprinză-
toare: „Neprietenos, neîncălzit, de ne-
suportat!“.

Managerul recunoaşte că majoritatea vi-
zitatorilor săi nu zăbovesc mai mult de un 
weekend, perioada medie a unui sejur fi-
ind de două zile� 

Privind în jurul tău holurile reci şi slab 
luminate, îi dai dreptate lui Alfie, un turist 
englez care poartă o „tichie“ de puşcăriaş 
pentru care a plătit 15 euro la magazinul 
hotelului� „Este o experienţă grozavă pen-
tru un weekend, dar să fim serioşi��� nu vii 
aici în luna de miere!“, spune Alfie cu ire-
zistibilul său umor naţional� Poate că nu, 
dar sunt destui finlandezi care vin la fosta 

închisoare ca să se căsătorească în capela 
veche de 172 de ani, unde puşcăriaşii asis-
tau, pe vremuri, la slujba de duminică� De 
altfel, „trupa de puşcăriaşi“ aflată la con-
ducerea afacerii Linnan Kundit Oy jubilea-
ză la ideea transformării hotelului într-un 
„Las Vegas“ finlandez în miniatură, ideal 
pentru tinerii nonconformişti� „Avem un 
succes uriaş cu organizarea de ceremonii 
de nuntă şi petreceri nupțiale inedite“, con-
firmă Käyhty�

cĂtUŞE DE ciOcOLatĂ. Mai în glu-
mă, mai în serios, Hotelul Katajanokka ar 
putea fi locația ideală pentru o ceremonie 
romantică, mai ales că se achită mai mult 
decât onorabil la capitolul „cină la lumina 
lumânărilor“� Restaurantul hotelului – fos-
ta cantină a închisorii – se află la subsol şi 
se numeşte sugestiv „Puşcăriaşul“� Dacă 
vrei să-ți iei un angajament sentimental pe 
termen lung, ai nimerit în locul potrivit� 
Apucă delicat mâna persoanei iubite - pe 
deasupra farfuriilor şi a cănilor de tablă de 
pe masă – şi sugerează-i să luaţi împreună 
o „Închisoare pe viaţă“, adică un platou cu 

mâncare finlandeză pentru două persoane� 
Pentru invitații la nuntă ai la dispoziție o 
„Sentinţă pentru patru, opt sau douăspre-
zece persoane“ sau un „Verdict: nevinovat“, 
ambele între 20 şi 50 de euro porția� La fi-
nalul unei mese copioase – sau poate mai 
bine zis al unui „Proces penal“ cu trei fe-
luri de mâncare – nu poţi să ratezi deser-
tul tradiţional al casei: „Cătuşe de ciocola-
tă“! Să fie clar, nu es-
te vorba de o meta-
foră! Vei  înfige fur-
culiţa într-o pereche 

veritabilă de cătuşe făcute integral din cio-
colată şi acoperite cu multă frişcă� Iar da-
că „jumătatea“ ta sau prietenii îţi reproşea-
ză că, în locul unui restaurant de lux, i-ai 
adus să mănânce din farfurii de tablă într-o 
fostă cantină de penitenciar, aminteşte-le 
că artistul finlandez de avangardă Sakke 
Järvenpää a semnat designul cantinei 
„Puşcăriaşul“� Urarea „Casă de piatră!“ 
este valabilă la propriu 

SiniStRU SaU amUZant. Dacă ai 
chef de o nebunie în viaţa ta, câteva zile la 
Katajanokka pot fi o experiență unică, indi-
ferent dacă scopul călătoriei la Helsinki sunt 
afacerile, vacanța sau��� călătoria de nuntă� 
Totuşi, când simți că zidurile de cărămidă 
roşie devin prea apăsătoare, alege o soluţie 
„şoc“: petrece câteva minute în saună, după 
care întinde-te în aşternuturile moi şi aprin-
de plasma care ocupă jumătate din perete� 
După ce te-ai aşezat perfect confortabil, 
gândeşte-te că deținuții de la Katajanokka, 
de acum 172 de ani, şi-ar fi vândut şi sufle-
tul ca să ajungă să-şi ispăşească pedeapsa 
într-o asemenea „celulă“� F

Hotelul-închisoare a 
devenit locul ideal 

pentru mirii dornici de o 
ceremonie inedită
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