vodnikvalencija

Veni, vidi,
Valencia

Rimljani so zasnovali Valencijo kot prostor
počitka in sprostitve. Vzdušje, ki se čuti
v mestu še danes: v sprostitvenem centru
Bodyna, v bazenu čudovitega hotela Caro,
tudi v neformalnem baru Canalla ter ob
uživanju vina iz selekcije Vegamar.
BESEDILO Špela rogel

◄ Spa

bodyna spa

Restavracija

AL Tun Tun

Prostor v središču Valencije je prehodil dolgo pot od z motornim oljem
popackane garaže v stavbi, zgrajeni
v 30. letih prejšnjega stoletja. Studio
Tarruella Trenchs je zaslužen za
sodobno podobo nove restavracije,
ki so jo navdihnili francoski bistroji
19. stoletja. Osrednja točka restavracije je odprta kuhinja vidna tudi
z ulice. S klasičnimi evropskimi
senčili pokrita okna ustvarjajo vizualno povezavo med notranjostjo in
zunanjostjo, zaradi česar tudi kuharji
med delom uživajo v naravni svetlobi. Dvovišinski prostor poudari
občutek prostornosti in je snovalcem
omogočil izvedbo majhnega mezzanina, krasijo pa ga čudovita viseča
unikatno izdelana svetila.
NAMIG Osrednja pozicija kuhinje
omogoča, da gostje opazujejo kuharje
pri delu, kar izkušnji doda pridih
teatraličnosti. Če želijo, se lahko
gostje tudi aktivno vključijo v proces
priprave hrane.
NASLOV Plaza América 4, ZASNOVA
Tarruella Trenchs Studio, www.sandratarruella.comINTERJER Izdelano po
meri Sillas Verges, Nasu 303
FOTO Meritxell Arjalaguer
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Bodyna spa je oaza v središču Valencie,
mesta, ki so ga zasnovali Rimljani kot
kraj počitka. Prostori spaja so razdeljeni v dve območji: prostori za tretmaje
so v prvem nadstropju, kjer kraljujejo
svetloba, les in steklo in od koder se
odpira razgled na buhteče zelenje
notranjega hotelskega atrija, območje
za wellness pa je v pritličju. Tam boste
našli jacuzzi, turško in finsko savno ter
prostor za fitnes. Filozofija spaja Bodyna stavi na ročne in personalizirane
tretmaje ter na uporabo skrbno izbrane
kakovostne naravne kozmetike.
NAMIG Bodyna se nahaja v hotelu
Hospes Palau de la Mar, katerega
ambient je bil ustvarjen s prenovo in
povezavo dveh mestnih palač iz 19.
stoletja, in sicer po načrtih priznanih
španskih oblikovalk notranje opreme
Isabel Lopez in Sandre Taruella.
NASLOV Navarro Reverter, 14, palaudelamar@hospes.com
ZASNOVA Isabel Lopez and Sandra Taruella, www.isabellopezvilalta.com,
www.sandratarruella.com
INTERJER Pohištvo, izdelano po meri.

▼ konceptna pRODAJALNA

Vegamar
Če ste poznavalec vin imamo
za vas okusno presenečenje
oblikovano kot prihodnost.
Na eni najbolj frekventnih
ulic v Valenciji Calle Colón
se je odprla fantastično
sodobna Prodajalna vin, ki
so jo oblikovali v studiu Fran

oblikovanimi steklenicami in
etiketami.
namig Ravne gladke linije

Silvestre Arquitectos. Prodajalna Vegamar Selección vas
bo osupnila z svojo svetlečo
notranjostjo in odlično izbiro
vin. Pravkar otvorjen prostor
je bil zamišljen kot izložba za
kakovostna španska vina, ki se
lahko pohvalijo tudi z odlično

zarišejo obris prostora in
se iztečejo v dolgo mizo za
pokušanje vin v sredi. naslovCarrer de Colón, 37, www.vegamarseleccion.es zasnova Fran Silvestre
Arquitectos, www.fransilvestrearquitectos.com INTERjeR Oprema,
izdelana po meri
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◄ KLUB

PRODAJALNA ►

UPPER CLUB

DOCTOR MANZANA

Upper klub je novo družabno središče
v osrčju Valencije. Odprt je vse dni
v tednu in se lahko pohvali z veliko
teraso, na kateri lahko gostje uživajo v
lepem vremenu. Od torka do nedelje
klub ponuja tudi izvrstne večerje, vse
dni v tednu pa boste pri njih poslušali
odlično živo glasbo, ki jo med drugim
izvajajo tudi študentje priznane glasbene šole Berklee v Valenciji. Program
vključuje tudi večere komedije, Afterwork in druge oblike zabave.
NAMIG Vsak torek je na sporedu zelo
priljubljena jezikovna izmenjava v
tandemu.
NASLOV Gran Via Marques del Turia 40,
Valencia, telefon (+34) 610 03 72 36, contacto@salamandraonline.com
ZASNOVA Conca & Marzal, wwwconcaymarzal.com

▼ PRIDI IN POGLEJ

KNJIŽNICA SANT JOSEP
Štiri dvorišča penetrirajo v
pravokotni volumen betonske
knjižnice v kraju Ontyent v
Valenciji. V prvem je vhod v
stavbo, preostale tri ozelenjujejo
rastline in drevesa. Skozi vsa
okna stavbe se ponujajo pogledi
na enega od dvorišč namesto na
zunanje okolje. Knjižnica tako

predstavlja majhen, zaprt univerzum, v katerega svetloba in
okolje le nadzorovano prodirata.
Obrisi dvorišč se nadaljujejo v
notranjost stavbe, kjer ustvarjajo
ukrivljene stene štirih čitalnic
s skupnim prostorom oziroma
recepcijo v sredini.
NAMIG Okrogle stropne luči

različnih premerov sevajo čisto,
nevtralno svetlobo, ki ustvarja toplo vzdušje in spodbuja
osredotočenost pri branju in
premišljevanju.
NASLOV Manuel Sanchis Guarner,
46870 Ontinyent, Valencia
ZASNOVA ESTUDIO RAMON
ESTEVE, www.ramonesteve.com
INTERJER Pohištvo,
izdelano po meri.

INTERJER Pohištvo je izdelano po meri;
šank je iz črnega coriana, stoli so Eames
plastic chair blagovne znamke Vitra.
FOTO Upper Club

Nov svetel interjer internetne prodajalne telefonskih
dodatkov in servisa za telefone Doctor Manzana. Ana
Milena Hernández Palacios, kreativna direktorica studia
Masquespacio, ki je poskrbel za novo podobo Doctorja Manzana, je povedala: »Ker se ime firme sklicuje na zdravnika,
smo koncept osnovali okoli ideje, da gre za bolnišnico za
telefone, vendar pri tem nismo želeli biti preveč dobesedni.
Tako ima prostor nekaj kliničnih aspektov, barvno shemo v
modro-zelenih tonih, površine iz pocinkanega jekla ter belo
pohištvo, hkrati pa tudi druge, ki poudarjajo, da je to vendarle tudi trgovina.«
NAMIG Strokovnjaki za trende so se Masquespacio osnovni
paleti odločili dodati še barvo lososa za modne navdušence
in vijoličasto za „piflarje“. NASLOV Avda. Reino de Valencia 18,
www.doctormanzana.com ZASNOVA Masquespacio, www.masquespacio.com INTERJER Pohištvo, izdelano po meri.

POSLOVNI PROSTOR ►

SEDEŽ DSAE

Nonna Designprojects so pri zasnovi pisarn za valencijsko finančno
svetovalno podjetje DSAE ustvarili
nov koncept, ki so ga poimenovali
„funkcionalna toplina“. Koncept
vključuje integracijo vseh nosilnih
in instalacijskih elementov v stene
in pohištvene elemente, ki razkrivajo le najnujnejše in najlepše
– po meri izdelano leseno vgradno
pohištvo, mize ter svetlobo. Izčiščen
minimalističen prostor je idealen za
nemoten pretok idej in produktivnost

vseh uporabnikov delovnega prostora.
NAMIG Izčiščen minimalističen prostor je idealen za nemoten pretok idej
in produktivnost vseh uporabnikov
delovnega prostor
NASLOV Barón De Cárcer, 34, 1º –
46001 Valencia, www.dsae.es
ZASNOVA Nonna Desigprojects, http://
nonnadesign.com
INTERJER Pohištvo, izdelano po meri,
in Construmar, Stua, Sitno ter Inclass.

▲ Hotel

Vincci Mercat
Ob nedavno obnovljeni centralni tržnici je bil pred kratkim
odprt hotel, ki povzema njeno
ime, Vincci Mercat. Tržnica, ki
dnevno gosti 400 malih trgovcev, je največje tovrstno evropsko središče in je prava skušnjava
za ljubitelje dobre hrane. Vonjave in barve vabijo obiskovalce,
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da se izgubijo v paviljonih z
železnimi kupolami, odetimi
v steklo in keramiko. Zasnova
hotela Vincci Mercat povzema in poustvarja tradicijo in
sodobnost te emblematične
stavbe. Fasada vključuje obris
tržnice s kupolami, kar vzpostavlja povezavo med stavbama.

NAMIG V bližini hotela je več
odličnih restavracij in barov, katedrala je oddaljena le 600 m, od
Calatravina, mesta znanosti in
umetnosti, pa vas ločijo le 3 km.
NASLOV Carrer de la Llanterna 31,
ZASNOVA Rafael Vidal Asensi in
Manuel López Sieben.
INTERJER PJane Partide Linares
in Rafaela Vidal Asensija, ACM.
Andreu World, Mirage in Aquader.
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◄ Bar

Canalla

NAMIG Na meniju boste med drugim
našli piščančji hamburger in pico
okonomiyaki NASLOV Carrer del Mestre Josep Serrano, 5, www.canallabistro.com
ZASNOVA Francesc Rifé Studio, www.rifedesign.com INTERJER Pohištvo, izdelano
po meri, Belloch, Santa & Cole.

◄ butični hotel

CARO valencia

Hotel Caro je umeščen v palačo iz 19. stoletja le 200 m
oddaljeno od valencijske katedrale. Edinstveni arhitekturni elementi stavbe, v kateri je hotel, so stari 2000 let in
vključujejo rimski mozaik iz 2. st. pr. n. št. ter dele arabskega
obzidja z gotskimi oboki iz 13. stoletja. Fasada datira v 19. stoletje. Hotel ima zunanji bazen, ki je odprt vse leto. Vsaka od
elegantnih hotelskih sob je popolnoma unikatna, krasijo jo
vrhunski detajli minimalističnega oblikovanja.
NAMIG Za odlično restavracijo hotela Alma del Temple
so uredniki nemške založbe Tachen zapisali, da je ena
najlepših restavracij na svetu.
NASLOV Almirall, 14, www.carohotel.com
ZASNOVA Francesc Rifé Studio, www.rife-design.com
INTERJER Flos, Pallucco, Hay, Zanotta, Now, Pastoe, Lange
production

Valencija
Top dizajn naslovi
n COSIN Hernán Cortés 17, www.
cosinestudio.com Studio z strokovnjaki iz
področij arhitekture, oblikovanja in notranje
opreme ter prodajalna s pohištvom priznanih
blagovnih znamk kot BD Barcelona, Nanni
Marquina, Porro, Viccarbe in drugi.
n BUeNo paRa comeR C/Almirante
Cadarso 14, www.buenoparacomer.es
Delikatesa zvezdniškega chefa Bernda
Knöllerja, v kateri se lahko ustavite tudi le na
kozarec vina.
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fotografije DaViD ZaRZoso/DaViDZaRZoso.com(caNalla BaR), UppeR clUB (UppeR clUB), Diego opaZo/www.DiegoopaZo.com(BiBlioTeca saNT Josep), DaViD RoDRígUeZ/
DaVi- DRoDRigUesphoTogRaphy.smUgmUg.com(DocToR maNZaNa), ViNcci hoTeles (ViNcci meRcaT, FeRNaNDo alDa/www.FeRNaNDoalDa.com (hoTel caRo ValeNcia),
NoNNa DesigpRoJecTs (Dsae), meRiTxell aRJalagUeR/maRJalagUeR.com(al TUN TUN), hospes palaU De la maR (BoByNa spa), Diego opaZo, DiegoopaZo.com (VegamaR
selec- cioN)

Kot pove že ime, je Canalla (Baraba)
zelo neformalen urban prostor. Nahaja
se v osrčju mesta, v okrožju Ensanche.
Gastronomsko ponudbo lokala sestavljajo eklektični meniji, med katerimi
vsak gost zagotovo najde kaj zase, tudi
zato, ker bistro vodi z Michelinovimi
zvezdicami ovenčani Richard Camarena. Kuhinjo bistroja zaznamujejo azijski in španski vplivi, s kakovostnimi
izdelki v sproščeni „casual“ atmosferi.
Interjer so oblikovali v studiu Francesc
Rifé, glavni elementi prostorske zasnove pa so urbani tlakovci ter stare škatle
za prevoz in prodajo pomaranč.

