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WANÅS, ŠVÉDSKO

Skåne neboli Skánie je kraj na jihu Švédska. 
Právě v jeho středu, v budově hospodářské 
usedlosti z osmnáctého století, byl otevřen 
hotel Wanås. Není příliš velký, hosté si 
tu tím pádem mohou užít skutečného 
klidu a vychutnat si úctyhodnou sbírku 
soch, které jsou rozeseté po okolních 
lesích. Hotel navíc ve velké míře prosazuje 
principy udržitelného rozvoje a lokálnosti 
a uplatňuje je také v restauraci umístěné 
v někdejší stodole.

→ Wanås, Knislinge 
→ cena za pokoj a noc  
→ od 1650 švédských korun 
→ wanas.se

záběry
Chcete se přenést do jiného světa, 
byť by to mělo být na pár dní a nocí? 
A možná si cestu i trochu okořenit, 
ať už exotickým jídlem a pitím, 
nebo bezcílným bloumáním mezi 
uměleckými díly… Každý ze sedmi 
nových hotelů se sice tváří trochu 
jinak, ale přinejmenším jedno mají 
všechny společné – jako byste se 
náhle ocitli ve filmovém spektáklu 
s dokonalou výpravou. Akce!

FOUR SEASONS 
MEGÈVE, FRANCIE

Alpský hotel, kde si aktivně i méně 
aktivně odpočinete jak přes zimu, 
tak v létě, leží přibližně hodinu 
cesty od Ženevy. Spa s výhledem 
na sjezdovky zde navíc doplňuje 
dvouhvězdičková michelinská 
restaurace vedená Julienem 
Gatillonem a působivý vinný sklep.

→ 373 Chemin des Follieres, Megève 
→ cena za pokoj a noc od 865 eur 
→ fourseasons.com/megeve
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THE ROBEY, 
CHICAGO

Třináctipatrový trojúhelníkový 
mrakodrap ve stylu art deco ční 
vysoko nad svým okolím už od konce 
dvacátých let – původně sloužil jako 
kancelářská budova. Dnes si bere to 
nejlepší z minulosti a ve čtvrti, kam 
se večer chodí za hudbou a přes den 
za nákupy, skýtá maximum pohodlí, 
včetně střešního bazénu s působivým 
výhledem na město.

→ 2018 West North Avenue 
→ cena za pokoj a noc od 135 dolarů  
→ therobey.com

ROOMERS, 
MNICHOV

Spousta kovu, tmavého dřeva, 
sametově hebkých látek a kůže vytváří 
společně s často pouze tlumeným 
osvětlením velmi výraznou atmosféru. 
Tak trochu jako byste se ocitli v některém 
Kubrickovi, přitom jste ale v centru 
bavorské metropole. Bistro Izakaya 
nabízí tradiční japonskou kuchyni 
v moderním hávu, zabavit se můžete 
i ve zdejším baru Drinks 12 v příjemném 
retro duchu. Chybět nemůže spa, 
to zdejší má ovšem nečekaně 
kinematografický rozměr – přímo 
z vířivky můžete totiž sledovat filmy.

→ Landsberger Strasse 68  
→ cena za pokoj a noc od 238 eur 
→ roomers-munich.com



PRINCIPAL, 
EDINBURGH

Komplex sedmi navzájem 
propojených domů pocházejících 
z georgiánské éry sloužil jako 
hotel už dříve, před časem ale 
prošel nákladnou rekonstrukcí. 
Zachoval si svůj klasický šarm, 
ale nově jím prostupuje duch 
o poznání kosmopolitnější, ať už 
zařízením, které trochu víc čerpá 
ze Skandinávie, nebo bistrem 
Baba, kde se podávají pokrmy 
z Předního východu.

→ 38 Charlotte Square 
→ cena za pokoj a noc od 91 liber 
→ phcompany.com/principal

PUBLIC, 
NEW YORK

Nový přírůstek do sítě hotelů Public 
stojí na Lower East Side a jeho 
interiér mají na svědomí švýcarští 
klasici Herzog & de Meuron. Jejich 
minimalismus – bambus, světlé 
dřevo a beton – tu ale mohutně 
vyvažuje vliv hoteliéra Iana 
Schragera, zakladatele legendárního 
Studia 54  – zrcadla a neony. 
Specialita navíc: sklepní prostor 
Public Arts vhodný pro všechny 
druhy umění.

→ 215 Chrystie Street 
→ cena za pokoj a noc od 200 dolarů 
→ publichotels.com
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inzerce

NOBIS, KODAŇ

Z někdejší budovy Královské hudební akademie je pro milovníky 
kultury všechno blízko, od galerií přes muzea až po knihovnu 
a královský palác. O přestavbu na hotel se postaralo studio 
Wingårdhs – proběhla s úctou k historii, ale je pevně usazená 
v současnosti: vysoké stropy, přírodní materiály a jednoduché 
tvary. V jídle se tu mísí severské suroviny a francouzské postupy.

→ 1B Niels Brocks Gade 
→ cena za pokoj a noc od 3000 dánských korun 
→ nobishotel.dk

text Ondřej Lipár 
foto archivy hotelů


