luxusné hotely

Umenie na hranici
Neďaleko česko-slovenskej
hranice, uprostred pokojnej
prírodnej scenérie Beskýd,
sa zrodilo majstrovské
dielo. Ruku k nemu
priložili významní
architekti, dizajnéri,
dekoratéri i maliari.
Hotel nesúci meno
súhvezdia MIURA
je dnes pýchou
architektúry
a dizajnu
našich
západných
susedov.
Autor:
Renáta
Caková
Foto:
hotel
MIURA

A

utorom konceptu hotela je
pražské štúdio LABOR13, vedené trojicou architektov
Pražák, Vomastek a Bardoděj. Tímovú prácu dotvorili osobnosti zo sveta
dizajnu ako Vladimír Ambroz, Lucie
Koldová alebo Jerry Koza.
Architektúra budovy pôsobí drsne, no
zároveň skrýva množstvo útulných
a príjemných miest, rovnako ako okolité hory. Už na prvý pohľad vidieť, že
hlavným materiálom, použitým v exteriéri, je betón kombinovaný s hrdzavým plechom a fialovými sklami. Plášť budovy tvoria cembonitové
dosky. Betónové srdce hotela je viditeľné i v interiéri, no tu ho dopĺňa drevo, nehrdzavejúce plechy a corian.
Celý komplex pozostáva z troch častí. Izby pre klientov hotela ležia v krajných krídlach objektu. Sú orientované
na juh, kde leží golfové ihrisko – mimochodom, práve tu sa hrá prestížny turnaj európskej časti PGA, Czech
Open. Niektoré izby majú lodžie, no
zaručene všetky poskytujú hotelovým hosťom fascinujúci výhľad na
okolité vrchy, ktorý sa vďaka preskleným stenám stáva takmer ich súčasťou. V strednej časti hotela je hlavný
vstup, recepcia, lobby bar i nočný bar.
Dominantná betónová rampa spojená
so sklenenou lávkou hotelových hostí ďalej vedie do reštaurácie s terasou
a prekrásnym výhľadom na celé golfové ihrisko. Tu sa komplex rozdeľuje
na dve protiľahlé krídla, kde sa nachádzajú spomínané luxusné ubytovacie
priestory.
Autori hotela sa rozhodli svoj výtvor
dokonale popretkávať umením. Umelecké diela podpísané zvučnými menami maliarov i sochárov sa vynárajú
na miestach, kde by ste ich možno ani
nečakali. David Černý, Jean-Michel
Basquiat, Damien Hirst, Anish Kapoor či Andy Warhol, sú len niektorí
z umelcov, ktorých môžete „stretnúť“
v zákutiach tohto hotela.
Za výnimočným vizuálnym zážitkom,
ktorý hotel návštevníkom poskytuje,
nijako nezaostávajú ani vysoko nadštandardné služby. MIURA hotel je totiž vybavený všetkým, čo od moderného hotela očakávate, no zároveň má
stále čím prekvapiť. Pýchou hotela je

nielen SPA, ale aj vlastný heliport, ktorý ponúka možnosť vyhliadkových letov po okolí či podľa želania klienta.
MIURA hotel je už dnes držiteľom ocenenia Best of Realty 2011, najprestížnejšej ceny vo svojom odbore. A tiež
sa mu podarilo v minulom roku získať
hneď dve ceny na International Hotel
Award 2011: Highly Commended Hotel
Architecture a Higly Commended SPA
Hotel Czech Republic.
MIURA je jednoducho zážitok pre
všetky zmysly.

