Turistična tribuna

TT
13. februarja 2014

19

Čez planke

Koh-i-Nor, najvišje ležeči
luksuzni hotel v Evropi

Ljubezen, globoka kot ocean

London – Čemu svoji dragi za valentinovo podariti zgolj
bombonjero ali šopek rož, ko pa ji lahko dokažeš, da je tvoja ljubezen resnično globoka kot ocean? Britanska agencija
Oliver's Travel namreč zaljubljenim parčkom, začenši z letošnjim dnevom zaljubljencev, ponuja posebno doživetje, saj
lahko najbolj romantičen dan v letu preživijo v luksuzni pod-

mornici, imenovani Lovers Deep, kjer jih od ponorelega sveta
loči kar 200 metrov oceana nad njimi. Poleg tega, da lahko
s ceno najmanj 210 tisočakov začinijo svojo strast s skokom
med rjuhe globoko pod morjem, si za doplačilo ljubezensko
popotovanje lahko zabelijo še z vrsto dodatnih ugodnosti,
od šampanjca ob zajtrku v postelji in vrtničnih lističev na posteljnem pregrinjalu, do obeda strasti, ko na meniju kraljujejo
afrodiziaki, kot so ostrige in kaviar. Golobčka se sama odločita,
kje se želita vdajati podmorski strasti, naj bo to ob koralnem
grebenu v Karibskem morju ali pa v bližini potopljenih bojnih
ladij v Rdečem morju.

Nezadovoljstvo sodobnega dopustnika

Pet zvezdic visoko
pod zvezdami Alp
Medtem ko pri nas v zimskošportnih središčih hotelom
samo spreminjamo imena, kot denimo Prisanku ali
Larixu v Kranjski Gori, ali jih celo zapiramo, kot denimo
hotel Kanin v Bovcu, drugod v Alpah stare hotele
obnavljajo in jim hkrati zvišujejo kategorijo. V najbolj
mondenih središčih pa gradijo tudi nove.

Z izkušnjami in
zagnanostjo

Trije popolnoma različni profili ljudi, gradbenik, hotelir in
odvetnik, so pri gradnji imeli
popolnoma enotno vodilo. Vsi
trije so v projekt vložili dolgoletne sanje in bogate
izkušnje ter seveda
veliko denarja.
Thierry Schönauer in Frederic Peltier sta
se srečala leta
2000. Prvi je
ustanovil podjetje Chalet de
Neiges Group in
zgradil apartmajska
naselja v Val Thorensu,
Alp d'Huezu in Les Arcsu.
Drugi pa je poslovni odvetnik
in smučarski navdušenec. Za
realizacijo sanjskega projekta, prestižnega petzvezdičnega hotela v Val Thorensu,
sta k sodelovanju povabila še
izkušenega hotelirja, vodjo
vseh hotelov TUI v Alpah,
Laurenta Roskama. Vsak je
za ta enkratni projekt prispeval svoje znanje in zanos ter
profesionalizem.
Hotel Koh-i-Nor je res pravi
presežek alpskega hotelirstva.
Žal si bo bivanje v njem lahko
privoščil le redkokdo s sončne
strani Alp. V visoki sezoni bivanje v luksuzni sobi namreč
stane nekaj manj kot 1500
evrov. Na dan ...
Drago Bulc
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Koh-i-Nor, kot se diamant
imenuje v perzijskem jeziku
parsi, v prevodu pomeni Gora
svetlobe. In prav svetloba je
bila temeljno vodilo pri arhitekturni zasnovi in projektiranju tega prestižnega hotela, ki
so ga zgradili na dominantni
vzpetini nad Val Thorensom
na višini 2300 metrov in je
tako najvišje ležeči hotel s
petimi zvezdicami v Evropi.
V nasprotju z arhitekturo preostalih turističnih objektov v
tem najvišje ležečem središču
v Alpah ima hotel Koh-i-Nor
veliko steklenih površin. Na
vhodnem stopnišču, na recepciji, v restavracijah in sobah. Velika okna imajo tudi
vsi prostori dobrega počutja.
Naravna svetloba je prisotna
prav v vseh. Tako med bivanjem tam ves čas opazujete
dogajanja na smučiščih, ki
se razprostirajo po pobočjih
več kot 3000 metrov visokih

apartmajev, 2 restavraciji, 2
bazena, bar in 800 kvadratnih
metrov površine za velness,
lastno smučarsko trgovino s
prestižno opremo za smučanje in deskanje ter celo lasten
smučarski servis. Petičnim gostom, med
katerimi je največ Angležev
in Rusov, je
na voljo
tudi bižuterija. Se-

restavracija z dvema Michelinovima zvezdicama visoko v hribih

Slikovito dekorirani hodniki (FotograFije: Drago Bulc)
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vrhov Savojskih Alp. Najlepši
je razgled s hotelske terase, s
katere se lahko neposredno
zapeljete na smučišče.
Hotel premore tudi sončne
zbiralnike, s katerimi delno
zagotavljajo ogrevanje vode, v
zunajsezonskem času pa omogočajo celo popolno energetsko neodvisnost. S tem in z
drugimi varčevalnimi ukrepi
pri gradnji so hotelu zagotovili
najvišje ekološke standarde.
Ima 63 luksuznih sob in 35
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n to najvišjih kategorij. Enega najprestižnejših hotelov
so tik pred letošnjo zimsko
sezono odprli v najboljšem
zimsko-športnem središču
na svetu v letu 2013, v Val
Thorensu v Savojskih Alpah.
V skladu z dominantno lego,
prestižno arhitekturo in pregrešnim udobjem so mu dali
ime po največjem, 105,6-karatnem diamantu, ki krasi krono
angleške kraljice.

veda k vrhunskemu udobju v
Franciji spada tudi vrhunska
kulinarika. Za gastronomske
užitke petičnih gostov skrbi
chef Yoan Conte, ki si je v svoji restavraciji na obali jezera
Annecy prislužil dve Michelinovi zvezdici.

London – Tradicionalno smo si na dopustu želeli miru in vsaj za
kratek čas pobegniti norosti našega vsakdana. Toda raziskava
globalne hotelske verige Thistle Hotels, ki je pod drobnogled
vzela nezadovoljstva in tegobe sodobnega dopustnika, je
odkrila, da jim skoraj nič ne zagreni dopusta toliko kot plačljivost brezžičnega spleta. Navsezadnje naj
bi povprečen
dopustnik vsaj
eno uro na
dan prebil z
brskanjem po
najljubših spletnih straneh in
na družabnih
spletnih portalih, brezplačen dostop do interneta pa se jim zdi
pomembnejši kot preostale hotelske storitve. Največ nezadovoljstva porajata nesramno hotelsko osebje in nepripravljenost
hotelske sobe ob prihodu, a že na tretjem mestu je plačljivost
spleta. Sledita še skromen izbor jedi pri samopostrežnih obrokih
ter prevelika oddaljenost hotela od glavnih zanimivosti.

Letalska varnost je lahko tudi seksi

Wellington – Novozelandsko letalsko podjetje Air New Zeland
je prepričano, da stevardese, ki dajejo napotke v primeru letalske nesreče, ljudem ne pridejo do živega, zaradi česar so se že v
preteklosti zatekli k snemanju malce drugačnih spotov o letalski
varnosti. In se za pomoč obrnili na zveneča imena, kot so Bear
Grylls, Richard Simmons in Betty White, zdaj pa uporabili še
eno izmed gonilnih sil človeštva – spolnost. Brhke manekenke
v miniaturnih
kopalkah na
rajskih plažah,
ki ljudem svetujejo, kako si
nadeti kisikovo masko ali
rešilni jopič.
Kratek spot,
imenovan Varnost v raju, bodo na njihovih letalih začeli predvajati konec februarja, vodilni pa upajo, da potniki tako ne bodo
zgolj več pozornosti namenili varnosti, temveč da bodo lepotice
na posnetku morda tudi povečale število gostov na Cookovih
otokih, kjer so video, ki že dviguje prah, posneli.

Za ljubitelje agenta 007

London – Prihodnji mesec bodo britansko prestolnico verjetno preplavili oboževalci najslavnejšega agenta na svetu, saj
bo londonski filmski muzej v Covent Gardnu 21. marca odprl
vrata novi razstavi Bond in Motion, katere glavni junaki so prevozna sredstva, s
katerimi je James
Bond v filmih reševal svet. In zapeljeval dekleta.
Od belega lotusa
esprita, ki se je
lahko spremenil
v podmornico,
in rolls-roycea
phantoma, do z raketami opremljenega astona martina DB5.
Za ceno 17 evrov in pol pa si bodo ljubitelji agenta 007 lahko oči
napasli tudi na drugih vohunskih pripomočkih, ki so filmskemu
junaku ničkolikokrat pomagali rešiti življenje.
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