לחוש את עושרו של הטבע

פינת חמד טבעית הבנויה מעצים מקומיים

חלום בין יער להר
חוויית גוף ונפש במלון–
ספא בחבל אלזס,
המתמזגת באווירה ובעיצוב
המכניסים פנימה את
הטבע במלוא הדרו  /מאיה גז,
אלזס  /צילוםJEROME MONDIERE :

ההתחממות הגלובלית ושינויי מזג
האוויר שמגיעים איתו השפיעו על
גורמים רבים בחיינו ולא פסחו על
הארכיטקטורה ועיצוב הפנים.
ברוח זו ,באמצע יער הווז' שבצרפת,
על הגבול עם גרמניה והיער השחור,
מסתתרת פינת חמד טבעית שעיצובה
אורגני וחלק בלתי נפרד מהטבע.
& La Cheneaudière (Relais
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מקלחת על רקע צמחייה טבעית

 )Châteauxהוא מלון-ספא חמישה
כוכבים ,שממוקם בכפר קטנטן ובו 300
תושבים ב ,Colroy-La-Roche -בחבל
אלזס .הספא חדש לחלוטין ונקרא
 Nature-Spaהיות שהוא ממוקם בלב
הרי הווז' ומכניס את הטבע לתוך המבנה
בכל מובניו .אפילו הכניסה למתחם הספא
היא באמצעות מעבר במסדרון שאורכו
כ 500-מטר ,בו שתולים עצים ונשמע ציוץ
ציפורים ,ולמרות שהוא נמצא בתוך מבנה
המלון הטבע פלש לתוכו.
הספא עצמו ,המתשתרע על שטח
 2,500מ"ר בארבע קומות ,פתוח
שבעה ימים בשבוע ,ומגלם את הרעיון
שהפנים והחוץ משתלבים זה בזה :יער
הווז' פולש לתוך המתחם והופך חלק
ממנו כשהחלקים הפתוחים של הספא
ממוקמים בחלקם מתחת לכיפת השמים
בתוך היער (החלק הצרפתי נקרא ווז'
והחלק הגרמני הוא "היער השחור").
לטובת מי שמבקשים ליהנות
מהאווירה המיוחדת ,גם אם אינם
מתארחים במלון ,עומדות שלוש
סוויטות פרטיות" :אחו"" ,יער" ו"הר".
גם הקונספט העיצובי מבוסס על
טוהרת מינרלים ,צמחייה ,עץ ומים,

בריכה עם נוף ליער הווז'

הבאים לידי ביטוי בכל אחד מחלקיו:
ארבע בריכות ,מתוכן אחת אקולוגית,
חמש סאונות ,חמאם אדים מסורתי,
אמבטיית עץ אלון ,מתחם חוף טבעי,
חדר ציפה הכולל בריכה עם מים
מהולים בארבעה טון מלח ,ומקלחות
בהן מככבות תפאורות עץ וצמחייה

המעניקות תחושה שגם בזמן המקלחת,
בין המעברים ממתחם למתחם ,הכל
מתנהל בטבע.
להשלמת החוויה הטבעית ניתן
להשתמש בכל אחד מחדרי הספא
במוצרי קוסמטיקה שרקחה בעלת
המתחם ,על טוהרת צמחים טבעיים
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ונקרא ( Simples & Mielפשטות ודבש).
הייחודיות והכבוד שמעניק המקום
לטבע ולחומרים הטבעיים מהאזור
זיכו אותו בפרס "ספא המלון הטוב
ביותר באירופה" ו"הגביע הבינלאומי
של הספא הטוב ביותר של & Relais
."Châteaux
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המנון לטבע
"מה שחשוב לי זה לחיות פשוט והכי
קרוב לטבע .להעניק חוויה יוצאת דופן
שתהיה לה משמעות :מסע לתוך עמק
 ,Brucheבו אנחנו נמצאים" ,אומרת
מיריי פרנסואה (,)Mireille François
בעלת המקום" .הפילוסופיה שלנו היא
לחיות בהרמוניה עם המקום ,לחוש את
האנרגיה של הטבע שמקיף אותנו .הטבע
הוא העושר שלנו ואנחנו מעוניינים
לחלוק אותו באמצעות מתחם הספא".
המתחם נמצא בתוך שמורת טבע
מוגנת ,וכמו רוב המתחמים בסביבה -
מציע נוף מרהיב של ההרים והיער .על
גג הספא ממוקמת סוויטה עם מרפסת
בעלת נוף פנורמי ליער וג'קוזי .צבעי
העמק ,היער והכפר הקטן נשקפים
ומנקדים את הנוף המרהיב .בהתאמה
ובמסגרת הכבוד לטבע ,חומרי הגלם
בהם נעשה שימוש בבניית הספא ,כמו
גם בעיצוב הפנים שלו ,הם על טוהרת

עיצוב קלאסי-צרפתי-אלזסי

הטבע נכנס לתוך המבנה

שילוב אבן ועץ בבנייה טבעית

שימוש בחומרים מתוך היער לעיצוב מקורי ומפתיע

חומרים שנלקחו מהטבע ,בין השאר
עץ ,אבן ,צמחייה ואפילו אהילים מגולם
פרפרים שנאספו ביער.

עולם המים
השקט הוא בהחלט חלק מעיצוב
המקום .בכניסה ניצב קיר צמחייה
בו משובצת מקלחת גשם .הבריכה,
בטמפרטורת  33מעלות ,מכילה סילוני
הידרו-מסאז' ומיטות עליהן ניתן לשכב
ולצפות בנוף שכולו טבע טהור .הבריכה
הפנימית נפתחת בדלת אוטומטית לבריכה
חיצונית בה אפשר לשחות גם כשיורד
שלג ,וליהנות מנוף היער בטמפרטורת
מים מחוממים.
באביב נפתחת בריכה ביוטופית (בריכה
טבעית שמתנקה באמצעות צמחים)
שהמים הטהורים שבה מרווים את העור
בבריאות.
בריכה נוספת במקום היא אמבטיית
עץ אלון מלאה במים חמים ( 36מעלות),

שנראית כמו חבית ענקית שמחוממת על
ידי אח ,וסמוך אליה מונחות מיטות עץ
מעוצבות ומחוממות שנועדו למנוחה.
בספא חדר שהוכתר כחדר הציפה
הגדול ביותר באירופה ,סוויטה שגודלה 60
מ"ר בה בריכה ענקית עם מלח מEpsom-
שמרכך ,מחטא וממצק את העור .כך,
שכשיוצאים מהבריכה ומתקלחים ,הגוף
הופך להיות קליל יותר ,זאת בנוסף
להבטחה שלאחר שהייה בבריכת המלח
השינה טובה יותר והיא מועילה גם
במקרים של ג'ט לג.

מיטות בתוך היער
חמש סאונות ,בהן אחת פינית של 80
מעלות ,וחמאם מפוזרים ברחבי הספא.
הסאונה הפינית ממוקמת על מרפסת
עץ ועשויה מעץ טיפוסי של אלזס
ומאזור הווז' ,מציעה מראה פנורמי על
הנוף המיוער .סאונה נוספת" ,אשוח",
בטמפרטורה של  70מעלות ,היא זו שאליה

מגיעים לאחר הליכה על גשר תלוי מעל
היער .בבקתת העץ הקטנה והמסורתית
הזאת יש ענפי עץ אשוח ,בהתאמה
לניחוחות ולנופים הנשקפים מהחלון.
שתי סאונות ,בטמפרטורה של 65
מעלות ,מציעות מיטות חימום לגב ,גב
תחתון ולצוואר .האוווירה במקום קסומה
ופרחונית ומעניקה מרגוע אמיתי לנפש
ולגוף ,כשהחמאם הגדול אפוף אדים
וניחוחות משתנים של לואיזה ,מנטה
ואקליפטוס.
בתוך היער פזורות פה ושם מרפסות
רגיעה עשויות מעץ מקומי .מתחם נוסף
מזמין למדיטציה בחיק הטבע ,כשמסביב
יער שתול בתוך הספא בתוך אגם ובו
מיטות מים.
העיצוב הוא אקולוגי ,משלב אור
חם כתמתם וצהוב ,שגורם למי שנמצא
במקום המופלא הזה להרגיש מוזמן
לתוך הבית ,כאשר הבית הוא הטבע.
mayaguezparis@gmail.com

90

Designer Magazine

הארץ המחלקה המסחרית | תוכן שיווקי

הארץ המחלקה המסחרית | תוכן שיווקי

Designer Magazine

91

