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С аромат на
прясно изпечен хляб
Нов хотел в Барселона с хлебарница във фоайето
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Калина Константинова, снимки Praktik Bakery
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Малките бутикови хотели се опитват по всякакъв
начин да предложат оригинални идеи на гостите си,
за да се отличат от всички останали. Новият хотел
Praktik Bakery в Барселона определено успява. Във
входа му има истинска хлебарница, в която може да
се опитат прясно изпечени традиционни хлябове и
сладкиши. Името на хлебарницата е Baluard, а всичко
в нея е по рецепта на Anna Bellsola, чието семейство
от поколения насам се занимава с хлебарство. В пекарната има малка сладкарничка, където може да се
седне и да се изпие чаша кафе с току-що изваден от
фурната сладкиш. По-навътре, зад сладкарницата,
се намира пространство, специално резервирано
за гостите на хотела. То съвсем не прилича на традиционно лоби. Стилът му е много артистичен, с

1,2, 3, 4. Входът на хлебарницата, в която
всичко се прави
на място
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1 ,2, 3, 4. В хлебарницата има
сладкарница, в
която може да
се изпие чаша
кафе с прясно
изпечен сладкиш.
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еклектично обзавеждане, удобни
фотьойли, дизайнерски мебели и
цветни килими. Хотелът се намира
в стара сграда в центъра на града,
в непосредствена близост до найголемите забележителности. Интериорът му е бил напълно реновиран от дизайнера Lazaro Rosa-Violán.
Обзавеждането в неговите 74 стаи
е минималистично, без излишни детайли. Преобладава белият цвят.
Забелязва се внимание и към наймалките детайли.
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1. Интериорът на
хлебарницата е интересна комбинация на
класическата архитектура и индустриалното излъчване
2, 3. Фоайето на
хотела, резервирано за
гостите, се намира зад
хлебарницата
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1. Артистично,
еклектично пространство, което
съвсем не прилича
на обикновено лоби.
2, 3. Стаите са в
минималистичен
стил, като преобладава белият цвят.
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Адрес: Carrer Provença 279

