מעצבים
את
החופש
בתי נופש עוצרי נשימה ברחבי העולם
מציעים חופשה סופר־מעוצבת למי שאין
לו מגבלות תקציב (וליהנות מהתמונות
המרהיבות אפשר לגמרי בחינם)
רעות חפץ־שוורץ

אם כסף הוא לא אישיו מבחינתכם ובתכנון החופשה הבאה אתם
מתמקדים אך ורק בהגשמת חלומות – הכתבה הזאת מיועדת לכם.
אבל גם אם זה לא ממש המצב ,ביקור וירטואלי בכמה ממתחמי
החופשה המעוצבים ,המושקעים והמרשימים ביותר בעולם יכול
להכניס אתכם לאווירת פנטזיות כיפית וקיצית .לא משנה מאיזו
קבוצה אתם ,העיצוב של בתי הנופש שבחרנו בשבילכם מצדיק
מבט נוסף.

אחוזה בקריביים

על אחד מהמצוקים היפים באי הקריבי אנגווילה ,עם נוף למפרץ
שמימי ,ניצבת אחוזת  Aniובה שתי וילות מפנקות .הווילות מציעות
חוויית נופש הממקסמת את יתרונותיו של האי הקסום ,שנודע בזכות
חופיו הנקיים והלבנים .שתי הווילות מכילות יחד  10חדרי שינה
ומתאימות במיוחד למי שרוצה לבלות בחופשה במחיצת חברים או
משפחה וגם ליהנות ממגורים נפרדים ומפרטיות.
מה בנכס :הווילות סמוכות זו לזו וחולקות שטח הכולל דשאים,
פינות ישיבה ,מגרש טניס ועוד .בכל אחת מהן חמישה חדרי שינה
שתוכננו במיוחד להנאה מרבית מנופיו של מפרץ הטורקיז .בכל
מבנה שטחי הסבה ופינות אוכל בפנים ובחוץ ,בריכה מחוממת,
ג'קוזי מחומם חיצוני הצופה אל המצוק ,דק מעוצב על הגג ועוד.
אחת הווילות מותאמת במיוחד לנכים וכוללת מעלית שמאפשרת
נגישות לכל הקומות.
העיצוב :שתי הווילות ,שתוכננו על ידי משרד אדריכלים ניו־יורקי,
מעוצבות בסגנון כמעט זהה .המטרה הייתה לעצב וילות מודרניות
ועכשוויות (בניגוד לסגנון המקובל באי) ,בסגנון שיצור אווירה
סקסית של יעד רומנטי ובו־זמנית חמימות מזמינה של חופשה
משפחתית .השימוש הרב בזכוכית בחלונות הענקיים מאפשר לנופים
המקומיים לדבר בעד עצמם ,הקווים הנקיים והישרים של הווילות
והשימוש בחומרים טבעיים מעצימים את נתוני הפתיחה המרשימים
של המקום ומדגישים את האלמנטים הבולטים בסביבה :אבנים,
חולות לבנים ,מים ועצים .בשתי הווילות יש חלונות לכל גובה גרמי
המדרגות והם מדגישים את הנופים הפנורמיים מקומת הקרקע ועד
התקרה ,המשובצת אף היא בפתחים המחדירים אור טבעי .חלק
מהרהיטים עוצבו במיוחד באינדונזיה מעץ מקומי ואחרים נאספו
ברחבי אסיה.
מחיר :מ־ 4,285דולר ללילה בווילה או  7,285דולר לשתיהן.
לפרטים והזמנותluxuryretreats.com :
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המטרה הייתה לעצב וילות מודרניות ועכשוויות ,בסגנון
שייצור אווירה סקסית של יעד רומנטי ובו־זמנית חמימות
מזמינה של חופשה משפחתית .הווילות באנגווילה
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שאטו בעמק הלואר

אם אתם חולמים על שהות בארמון אירופי מהודר מהמאה ה־ ,16או אם חשקה
נפשכם באירוח מלכותי ומפנק באחד מהאזורים היפים בצרפת – כדאי לכם להציץ
בשאטו  De La Barreהשוכן בעמק הלואר שבצרפת .זוהי אחוזה משפחתית בת יותר
מ־ 600שנה במרחק של כשעתיים נסיעה מפריז ,המציעה חוויית אירוח אלגנטית של
פעם בחיים והצצה חד־פעמית לחיי העושר והפאר של האצולה הצרפתית.
מה בנכס :חמש סוויטות מפוארות ,אולמות אירוח וסעודה ,וכן נחל ,אגם וגינות
ענקיות מטופחות שבזכותן האחוזה המלכותית הזאת מתאימה במיוחד לעריכת
מסיבות ,חתונות או אירועים מיוחדים .השירות המלכותי ,שכולל את כל הפינוקים
המקובלים באתרי נופש יוקרתיים ,מתאפיין בתשומת לב לפרטים הקטנים ,כמו זרי
פרחים מהגינה המקומית המקשטים את החדרים ,יין פורט משובח ומערכות תה
ותמרוקים ממותגים של הרמס .עוד מוצעים במקום שיעורי צרפתית ,גולף ובישול,
טיולי סוסים ואופניים ,טיסות בכדור פורח ,טיפולי
ספא ופעילויות נוספות.
העיצוב :כיאה לאחוזת אצילים ששומרה ביד
אוהבת לאורך השנים על ידי בני המשפחה ,כל חדרי
השאטו מרוהטים בשפע ברהיטי ענתיקה מרהיבים
ומקוריים ,ובהם מיטות עץ ,שידות טואלט וכורסאות
מהמאה ה־ ,18ויטרינות ,שטיחים וציורי קיר .כמובן
שגם בגזרת הטקסטיל החדרים שומרים על רמה
גבוהה ,ויש בהם מגבות וסדינים רקומים ובדי ריפוד
מאריגים איכותיים .כל חדר עוצב בנפרד ,תוך
התייחסות לצבעוניות ולסגנון מוגדרים .כך למשל,
תוכלו לבחור בחדר הצהוב המשקיף אל האגם
והגינה או בחדר הפרחוני המשלב בהרמוניה קירות
מפוספסים וטקסטיל פרחוני בגוני אדום ,ורוד ולבן.
עיצוב הפנים המוקפד המשמר את אוצרות העבר
הפך את השאטו לחביב המבקרים ,תמונתו מככבת
בעמוד השער של ספר העוסק בעיצוב פנים בסגנון
צרפתי קלאסי והוא מופיע ברשימות אתרי נופש
מומלצים של מגזינים נחשבים.
מחיר :מ־ 220יורו ללילה בחדר בודד ועד אלפי יורו
לשכירת הנכס כולו.
לפרטים והזמנות :טלפון,+350017-243-33 :
chateaudelabarre.com ,boutique-homes.com
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חדרים מרוהטים בשפע רהיטי ענתיקה מרהיבים ומקוריים,
ובהם מיטות עץ ,שידות טואלט וכורסאות מהמאה ה־,18
ויטרינות ,שטיחים וציורי קיר .השאטו בעמק הלואר
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מטבח מודרני ,קיר לבנים חשופות,
חלונות ענקיים ועיצוב נקי ומוקפד.
הלופט בניו יורק

לופט בניו יורק

מי שמחבב את הרעש ,ההמולה וההתרחשות הבלתי פוסקת של
עיר גדולה ישמח לשמוע על הלופט הממוקם בשכונת NoHo
האופנתית בניו יורק ,במרחק הליכה קצרה ממוקדי בילוי ,עניין
ואמנות מקומיים.
מה בנכס :שטחו של הלופט הוא כ־ 185מטר רבוע והוא כולל
שלושה חדרי שינה ,שני חדרי אמבטיה ,סלון גדול ,מטבח ומרפסת.
הלופט משתרע על פני קומה שלמה ויש ממנו גישה ישירה אל
הספא הענקי  ,Great Jonesהנמצא מתחתיו .כמובן שהפלוס
הגדול ביותר הוא המיקום המושלם ,המאפשר גישה זמינה ונוחה
לכל האטרקציות של העיר.
העיצוב :החלל הציבורי כולל מטבח מודרני ומצויד היטב שלצדו
פינת אוכל משפחתית מרווחת הניצבת על רקע קיר לבנים חשופות
האופייני לבנייה המקומית .הסלון הגדול שטוף אור משלושה
חלונות ענקיים המאירים את החדר באור טבעי ,וכולל מערכות
ישיבה שונות ואבזור בשיא השיק האורבני .חדרי השינה ,כמו גם
חדרי האמבטיה והרחצה ,מעוצבים בפשטות נקייה .חפצי האמנות,
הכלים ופריטי העיצוב המשלימים מעניקים תחושה מוקפדת של
אסתטיקה מודרנית.
מחיר :מ־ 750דולר ללילה (מינימום  2לילות).
לפרטים והזמנותhomeaway.com :
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פנטזיית פרימיום של עיצוב מרוקאי מסורתי במעטפת
יוקרה מודרנית ומוקפדת המלווה באוסף פרטי גדול של
אמנות וכלים מסורתיים .הווילה במרקש
צילום :יח"צ

וילה במרקש

וילה  Ezzahraהיוקרתית נמצאת סמוך לעיר מרקש במרוקו ,ומציעה חבילת פינוקים
מפתה באריזת בונבוניירה אוריינטלית מהחלומות.
מה בנכס :שבעה חדרים רחבי ידיים שבכל אחד מהם מיטה כפולה ומרפסת צמודה,
ביתן מגורים נפרד עם מרפסת שיזוף פרטית ויחידת מגורים נפרדת (כ־ 50מטר מהמבנה
המרכזי) לשיכון צוות מלווה או בני נוער רעשנים .במתחם יש גם גינות מטופחות רחבות
ידיים ,בריכת שחייה ,חדר כושר מצויד להפליא ,מגרש טניס ואפילו שירותים של מאמני
כושר פרטיים בתיאום מראש .הספא במקום כולל חמאם פרטי ובו שני חדרי טיפול
המאוישים במטפלים צמודים .בנוסף מצוידת הווילה בחדרי הקרנה משוכללים ובספריית
די.וי.די עשירה ,בחדר משחקים ובשולחן ביליארד.
העיצוב :הווילה ,שנבנתה לפני כעשור כבית מגורים פרטי ,היא למעשה פנטזיית פרימיום של
עיצוב מרוקאי מסורתי במעטפת יוקרה מודרנית ומוקפדת .עיצוב הפנים משלב אלמנטים
של צבעוניות חמה בגוני חום ,כתום ,חרדל ופיסטוק האופייניים לעיצוב המרוקאי,
וחומריות טבעית עם דגש על שימוש בעץ ,אבן ,קש ופריטי טקסטיל מרהיבים שנארגו
בעבודת יד .הפתחים הרבים בבית שופעים קשתות וקימורים .הרצפות ,הקירות והתקרות
של החדרים מאחדים בהרמוניה את הצבעוניות העזה .הכל מעוטר באוסף פרטי גדול של
אמנות וכלים מסורתיים כמו טג'ינים ,כדים ,שולחנות תה וגופי תאורה ממתכת .שימוש
בעבודת יד מסורתית ניכר בכל חדרי הווילה ,ברהיטים ובעיצוב השטחים הציבוריים.
פריטים כמו שולחנות אבן ,כיסאות וארונות מגולפים ביד מוצבים בכל רחבי הבית .פינות
ישיבה רבות פזורות בשטח הווילה ומאפשרות לאכול בחוץ ,להיפגש לכוס תה עם נענע ,או
להתבודד על כורסת רביצה מרופדת אל מול הנוף.
מחיר :מ־ 10,250ליש"ט ל־ 3לילות (הכל כלול).
פרטים והזמנותezzahra-morocco.com ,boutique-homes.com :
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