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UTBLICK
Designern Patricia Urquiola har inrett Il Sereno.

I mars öppnar konsthotellet At Six på Brunkebergstorg
i Stockholm. Till dess fylls det totalrenoverade
bankhuset med konstverk valda av Sune Nordgren.

MAXADE
HOTELLUPPLEVELSER
2017 vill vi inte längre bara sova och äta gott
när vi checkar in på fint hotell. Vistelsen ska
innehålla fler upplevelser, och här tittar vi närmare
på tre hotell som erbjuder något alldeles extra.
STRIDBART KONSTHOTELL

Il Sereno, med makalöst läge vid Comosjön.

På Brunkebergsåsen i Stockholm har danskar och svenskar utkämpat
strider och 1800-talssocieteten spankulerat, och här uppfördes på
1960-talet brutalistiska byggnader med parkeringshuset Elefanten
som härförare. Nu har forna bankhuset på Brunkebergstorg 6
totalrenoverats till lyxiga hotellsatsningen At Six som öppnar 23 mars
2017. Jämte 343 rum ska konsten ta stor plats, och kurator Sune
Nordgren har köpt in och beställt konstverk av bland andra Julian Opie,
Olafur Eliasson och svenska Dawid. Möbler och lampor har
specialbeställts från bland andra Barber & Osgerby och svenska Rubn.
DESIGNDRÖM VID COMOSJÖN

Hotel Il Sereno är det första nya hotellet som uppförs vid Comosjön
på flera decennier, och spanska designern Patricia Urquiola har
haft ett finger med i allt från arkitektur och möbler till personalens
uniformer och inredningen i de Riva-båtar som hör till hotellet
och tar gäster på tur över Como. Färgerna Urquiola arbetat med är
jordfärger med inslag av pastellrosa och gröna nyanser. Många av
möblerna känns igen från hennes tidigare kollektioner och en del är
specialdesignade för hotellet.
ALLA RÄTT I LISSABON

Lissabon förblir ett trendigt och hett resmål 2017, och äntligen har
vår favoritstadsdel Príncipe Real fått ett femstjärnigt hotell
värt namnet. Memmo Príncipe Real är del av Design Hotels, och
med kombinationen fin design, makalös utsikt och bästa kvarteren
bjuder Memmo på stans bästa hotellupplevelse.
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Alla rätt på
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