ВАКАНЦИЯ

МОДЕРНО
КОМБО

Съчетанието между плажно спокойствие и интензивно приключение в
града на пръв поглед изглежда невъзможно. Но все повече почиващи хора
по света избират дестинации, които да комбинират градското удоволствие
със спокойствието на плажа или планината - при това, залагайки на изключителния баланс между двете. По този начин успяват, както да си починат,
така и да се зарадят с нови впечатления, които да ги вдъхновят за месеците напред. Независимо дали сте оставили няколко почивни дни за предстоящото циганско лято, или ви предстои планиране на зимна ваканция
- задължително потърсете локации, които се намират в непосредствена
близост до големи и интересни градове. За да илюстрираме по-добре идеята, ви предлагаме виртуална разходка до Северна Гърция (най-достъпното място в условия на коронавирус извън България в момента), там където
морето е в изобилие, а Солун е градът, който напоследък все по-често
попада в класациите за моредна, артистична и гурме дестинация. Дали
ще стартирате от него или от брега на морето, зависи от вас. Но веднъж
попаднали в града, се отправете директно към The Modernist.

Р

ИСТОРИЯ И
МОДЕРЕН ЛУКС
В СЪРЦЕТО
НА ГРАДА

азположен в красива сграда от 1920 г. в центъра на
Солун и реставриран в минималистичен, но чувствен стил,
комбинация между арт деко и модерен скандинавски
дизайн, The Modernist e идеалното пристанище за хора,
които знаят как да живеят в конкретния момент и да се
чувстват като у дома си, където и да оставят чантата си.
Наричат стаите в хотела “днешни” пространства - елегантен декор,
който стои добре в историческата рамка на сградата - усещане за
съвременност със силно изразени корени. Проектирани да отговарят
на индивидуалните нужди, те идват в различни размери - S, M, L и XL,
всеки със своите собствени характер и чувство за ред.
Високите тавани и прозорци, оригиналните корнизи, завесите, през
които прониква естествена дневна светлина и малките обзаведени
балкони, припомнят за наследството на сградата, а вътрешните пространства са оборудвани с мебели и елегантно осветление в съвременен
скандинавски дизайн, изработени по поръчка, за да бъдат перфектно
адаптирани в това т.нар. заварено пространство. Леглата са в големи
размери и са облечени във фин памук, а банята с душ е снабдена с
местно произведени органични тоалетни принадлежности. Да не забравяме и специално обурудваните места за сядане с бюро, без които
съвременният “модернист”, който обича да съчетава удоволствието и
работата, не може.
10

Да си вземете по-дълготраен душ от обикновено, както и да опитате от всички възможни продукти за баня, които мястото предлага, е традиция в The Modernist. Към това удоволствие прибавете възможността за прослушване на местни музикални канали,
извън обичайния ви плейлист, както и съвети за най-актуалните
места в града, идващи директно от домакините.
Тук нищо не е оставено на случайността. Социалните зони в
хотела са естествени разширения към неповторимата тишина и
уединение на стаите. Елегантната комбинация между арт деко
детайла и минималистичния дизайн са навсякъде - от фасадата
на сгарадата, през фоайето с оригинални плочки от 1920 г. до
рецепцията и терасата на 7-ия етаж, където се сервира закуската.
В някои моменти от деня пространството се превръща в салон,
където гостите паралелно работят, социализират се, играят или
просто медитират. „Магазинът“ на The Modernist е нещо като
специфичен дисплей на някои от любимите елементи от начина

на живот, който мястото предлага на своите модернисти.
Работни и колекционерски тефтери, градски гидове и настолни книги, сувенири и кафени чаши по поръчка.
И за да е в крак с времето и неделима част от градския
живот, хотелът подкрепя инициативите на местната общност
от самото начало. Независимо дали става въпрос за удобствата за баня, изработени по поръчка от Physis Labaratory,
за дизайна на някои от елементите в пространството, създадени от интериорната компания FORMRelated и художника
Джордж Вавацис, или за работното облекло на служителите,
създадено от модното дуо AMMA, The Modernist имплантира
в ежедневието си артикули, направени от някои от най-креативните и динамични дизайнери на Солун. Тук е и доставчикът
на висококачествени хранителни продукти с модерен поглед
към традиционната гръцка кухня - ERGON Foods, както и
колекцията от книги за гостите на хотела, подбрана от книжарници IANOS и лично от местния автор Кириакос Ялениос.
Поели здравословна доза градско вдъхновние, вече може да
се отправите към плажа…
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ВАКАНЦИЯ

и тихо ви приканват да се потопите в
удоволствието и мистиката на съня.
„Искахме да преосмислим подхода по-малко е всъщност повече в интериора на новите апартаменти - това е и
посланието, което изумителните манастири в Атон ни отправиха“, споделят
Йоргос Анагностелис и Ангелики Паппа
от Agarch+ Architects. „Основните елементи на дизайна за нас бяха мрамор,
бронз и дърво, а палитрата - изцяло в
земни цветове“.
Друго важно допълнение към обновените предложения на курорта е преоборудваното му централно фоайе,
където
дървените
мебели съжителстват
със съвременни елементи, като столове от
Vitra, Magis и Arper. На
разпложение на гости-

Б

АСКЕТИЧЕН ШИК НА БРЕГА
НА МОРЕТО

лизостта до манастирите на Света гора определя и стила
на курорта Ekies All Senses - неотдавна мястото разшири
своята база, фокусирайки се върху аскетизма и абсолютното спокойствие, типични за тази част на Гърция.
За проектирането на чисто новите десет апартамента
и пет стаи в комплекса, собственичката на мястото
Александра Ефстатиаду, в сътрудничество с базираните в Атина
Agarch+ Architects and Fytron Landscape Design, се позовава на духовната история на този район. “Съчетаването на съвременния международен дизайн с типичните гръцки елементи винаги е било част от
нашата ДНК ”, казва Ефстатиаду. „Този път вдъхновението ни дойде
от близките манастири и спокойствието, което те излъчват. Всичко се
крие в намирането на вътрешен баланс и свързване с природата по
един по-духовен начин ”.
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Акцентът е поставен върху естествените материали, както на структурно, така и на декоративно ниво. Органичните тъкани, използвани за завесите, леглото и възглавниците на дивана осигуряват
балансираща мекота към масивната дървесина на обзавеждането и
бетонните тавани. Стените следват цветовата схема на автентичните
местни нюанси, като маслина, синьо и бяло, а използваните бои са
екологично чисти. Топлоустойчивите мозаечни подове, съчетаващи
ръчно изработена керамика с шарки, които могат да бъдат намерени
и в местните православни църкви, отдават почит на традиционните
гръцки къщи от 60-те и 70-те години и позволяват на гостите да ходят
боси - така, както трябва да бъде в подобна среда.
Кръщелните купи, служещи като водоеми в някои от апартаментите,
привличат силата на водата и служат за освещаване и подмладяване. Висококачествените легла изглеждат естетически „оголени“,

те в рамките на тази интимна зона
е магазин, предлагащ предмети и
орнаменти, които представят естетическата идентичност на региона.
Верен на семейния си характер, Ekies
е разширил пространството си с
площ от нови 300 m², които включват и игрив оазис за най-малките.
Екзотични палми, удобни възглавници за пода и ръчно изтъкани чадъри съчетават бохемския дух
от 70-те години с безвремието на сияйната природа около
басейна. Не на последно място, нова билкова градина близо
до входа, осигурява на шефготвача на курорта най-свежите
и ароматни билки за ексклузивното меню на ресторанта
всеки ден.
Ekies All Senses Resort се намира в източната част на
Ситония, където са някои от най-красивите плажове на
Халкидики. Крайна дестинация за онези от вас, които търсят
истинско преживяване, тип „бос крак“. Заобиколен от кристално чисти води и ароматни борови дървета, на непокътнат
плаж във Вурвуру, спокойният минимализъм на Ekies осигурява перфектното потапяне в безтегловността на онова,
което накратко наричаме почивка.
А сега е време да се приберем у дома.
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