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عناية البشرة
والجسم
ماكياج وتجميل
أبهى ح ّلة
عطور الموسم
إنتعاش وطاقة
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ساعات ومجوهرات
< Baselworld
ابتكارات نسائية وافرة
المصممة <
مقابلة مع
ّ
ساره ساندماير

موضة

اطاللة السهرات الراقية
األبيض الساحر
ألوان الصيف وأبرز االتجاهات

ســفــر
ال�شرفة الكبيرة التابعة ل�صالة Ski
 Roomحيث من الممكن اال�ستراحة
في نهاية اليوم واال�ستماع �إلى
المو�سيقى الكال�سيكية

فندق  Le Stratoمن ت�صميم
المهند�س جان بيير جوردان ومن
ديكور مهند�سي الديكور الملقبين
بـ«الورثة» وهو يمثّل التناغم المثالي ما
بين الأناقة الفائقة و الأ�صالة الريفية
ويقع على ارتفاع  1850متر.

�صالة Ski Room
التي ت�سمح بالو�صول
المبا�شر �إلى مدرج
 Cospillotللتزلّج

فندق Le Strato
ّ
يذكر
فخامة ورفاهية في جو
بدفء الشاليه العائلي
ّتم افتتاح هذا الفندق في العام  2009من قبل جانين ولوران بوا -ڤيڤ،
يتم ّيز فندق  Le Stratoبموقعه في قلب أكبر
والجدير بالذكر �أن هذا الأخير كان قد قام ببناء �أول الم�صاعد الخا�صة
المناطق
ّ
المخصصة لرياضة التزلّج وسط منتجع بهواة التز ّلج  Teleskiفي تلك المنطقة في العام  .1952هذا ويعتبر فندق
 Le Stratoاليوم نجم مجموعة الفنادق الرفيعة الم�ستوى المتواجدة في
 Courchevel 1850الشهير والذي يقع على إرتفاع
منطقة  .Courchevel 1850واليوم تر�أ�س ابنتاه التو�أم كري�ستين و�سيلڤي
مترا .وقد قامت عائلة لوران بوا -ڤيڤ
ً 1850
بوا-ڤيڤ الفندق وتديره پاتري�سيا كالڤيه ،و�إفتتح الفندق �أبوابه في
شاليها
مالذا جبلي أو
ليشكل
بتصميمه
عائليا الحادي ع�شر من كانون الأول /دي�سمبر  2015وي�ستقبل الز ّوار يوم ًيا حتى
ّ
ً
ً
ً
يو ّفر الراحة التامة والرفاهية الكاملة ،فقد راعت الثالث من ني�سان� /إبريل من العام .2016
في تصميمه الدمج بين فخامة الفنادق ذات
مميز وألوان دافئة
ديكور
ّ
ً
ً
ً
مرحبا به في
النجوم الخمس وبين أجواء الحرارة والدفء التي في فندق  Le Stratoال يعتبر المرء نف�سه زبونا بل �ضيفا ّ
�أي من ال�شاليهات العائلية الرائعة� ،إذ �إنه من �ضمن �أعمال الديكور
تتم ّيز بها األماكن الجبلية اآلمنة حيث يجد المرء المم ّيزة التي يحفل بها تم التركيز على الألوان الدافئة التي تمزج بين
البيج والرمادي الداكن والبني ولون القرفة ،مع لم�سات باللون البرتقالي
نفسه ينعم بكل ما قد يجده في منزله من
والبنف�سجي والف�ضي موزّعة بذوق رفيع وعناية فائقة.
إلفة وانسجام.
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قاعة المكتبة في الفندق حيث
تعر�ض �صور الفنان �أن�سيلم بوا-
ڤيڤ ،الذي مار�س هواية الر�سم
عند �سن التقاعد و�أنتج خالل
�سبع �سنوات حوالي �ألفي قطعة
فنية غنية بالألوان ب�أ�سلوب قريب
من الفن البدائي

وفور دخولك الفندق �سوف تفاج�أ بالحرارة والدفء اللذين ينبعثان من
عوار�ض ال�سقف الخ�شبية الظاهرة والتي تتباين مع �شفافية الزجاج الذي
يوفّر منظر ًا �شام ً
ال للمنطقة المحيطة به .وقد �أُطلق ا�سم Le Strato
على هذا الفندق ت ّيمن ًا باال�سم الذي حملته في العام  1965ز ّالجات
�شركة  Rossignolالأ�سطورية الذائعة ال�صيت والتي كان لوران بوا -ڤيڤ
ير�أ�سها �آنذاك .ويت�ض ّمن الفندق  25جناح ًا وغرفة تنعم ب�إ�ضاءة جيدة
وت�سمح لل�ضيف بالتمتّع بالمناظر الخ ّالبة للطبيعة المحيطة بالفندق،

فغرف الفندق جميعها الموجودة في الطوابق كافة لها �شرفات تطل على
الجبال و�أ�شجار التنّوب المغطاة بالثلج .كل هذه التفا�صيل تمت درا�ستها
والتفكير بها ب�إمعان ودقّة فائقة لتوفير الرفاهية لل�ضيوف :فقد تم اختيار
الأر�ضيات من خ�شب البلوط ال�صلب �أما مالءات الأ�س ّرة فهي م�صنوعة
وال�سجاد م�ص ّمم خ�صي�ص ًا على مقا�سات الغرفة ،كما تجد
من ال�صوف
ّ
�أن البطانيات فائقة النعومة والإ�ضاءة لطيفة وناعمة ناهيك عن المعدات
العالية التقنية التي تتواجد بكثرة في الفندق وحتى في غرف الحمام
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ســفــر
الجناح الفاخر203

الجو الدافئ والحميم لبار الفندق
ز ّالجات تم تزيينها بر�سومات من ابتكار

Soledad Bravi

الحمام الخا�ص

بجناح Prestige

حيث تجد �أجهزة التلفزيون مخبئة وراء لوحات المرايا .ويعود الف�ضل
في هذا المزيج الذي يجمع بين الأناقة والإطاللة الريا�ضية المقرونة
بالراحة والرفاهية التامة� ،إلى عمل ثنائي الت�صميم الموهوبين الفائقي
ال�شهرة ،پيير دوبوا و �إيميه �سي�سيل المعروفين ب�شكل �أكثر با�سم « الورثة».
تذوق جامعة
فن الطبخ . .رحلة
ّ

يق ّدم فندق  Le Stratoعبر مطعمه بومانيير »Baumanière 1850« 1850
م�أكوالت مبتكرة رفيعة الم�ستوى ت�أخذك في رحلة تذوق تمزج بين م�ؤ ّثرات
منطقة ال�سافوا الجبلية ومنطقة البحر الأبي�ض المتو�سط كل ذلك بف�ضل
ال�شيف جان �أندريه �شاريال �صاحب مطعم لو�ستو وبومانيير في منطقة
بو -دي – بروڤان�س والحا�صل على نجوم ع ّدة من مي�شالن وبف�ضل ال�شيف
غلين ڤييل من منطقة بريتاني الفرن�سية وهم محاطان بمجموعة من 21
�شخ�ص ًا من خيرة الطهاة من بينهم خ ّباز وحلواني.
كل ما يلزم لممارسة الرياضات على الثلج

لهواة التز ّلج والتزح ّلق توفّر �إدارة الفندق غرفة ال�سكي  Ski Roomحيث
يمكن ل�ضيوف الفندق �أن يقوموا با�ستئجار �أو �شراء معداتهم واال�ستفادة
من فر�صة للخروج ب�شكل مبا�شر �إلى مدرج  Cospillotللتز ّلج.
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ســفــر
�إحدى غرف العناية
في المنتجع ال�صحي

رفاهية وعناية

فني دائم
معرض
ّ

يوفّر فندق لو �ستراتو الذي يعتبر
واحة لل�سالم ،ل�ضيوفه �إمكانيات
كثيرة لال�سترخاء واال�ستفادة من
الخدمات اال�ستثنائية للعناية التي
يق ّدمها المنتجع ال�صحي  SPAالذي
ترعاه  ،Sothysالعالمة التجارية
المرموقة في هذا المجال .وي�شغل
هذا المنتجع ال�صحي حوالي
 800متر مربع ويت�ض ّمن غرفة
انتظار رائعة و�أربع غرف للعناية
�إحداها مزدوجة ،بالإ�ضافة �إلى
حمامي �صونا وحمام تركي وحو�ض

فعلي في فندق  Le Stratoعبر المعر�ض الدائم
والفن � ً
أي�ضا موجود ب�شكل ّ
ً
للوحات الفنان �أن�سيلم بوا -ڤيڤ ،وقد غدا �أكثر زخما هذا العام بف�ضل
م�شاركة العديد من الفنانين ال�شهيرين عالمي ًا مثل الفنانة والر�سامة
التو�ضيحية الفرن�سية �سوليداد براڤي ،وفنان الكتابة والت�صوير على الجدران
الر�سام الأميركي جون �إندرو پيريللو الملقّب بـ  JonOneبم�شاركة الفنان
والنحات الفرن�سي ري�شار �أورلين�سكي حيث يقومون بعر�ض ز ّ
الجات Le Strato
ّ
المز ّينة بر�سوماتهم المبتكرة وذلك في غرفة  Ski Roomالتابعة للفندق.

حو�ض ال�سباحة الداخلي ذو المياه الدافئة مع
الجاكوزي حيث يمكن لل�ضيف م�شاهدة المناظر
البانورامية للقمم المحيطة المك�سوة بالثلوج
عبر النوافذ العري�ضة

جاكوزي ،ناهيك عن حو�ض داخلي كبير لل�سباحة يتمتّع بمياه �ساخنة
ويطل على منظر بانورامي خ ّالب للجبال المحيطة وغرفة للياقة البدنية
ب�إ�شراف مد ّرب ي�أتي عند الطلب و�صالون للعناية وت�سريح ال�شعر.
ويقوم فندق  Le Stratoعبر توم كو�سبيرغ الحائز على �شهادة �سيفاندانا
في ريا�ضة اليوغا ،بتقديم درو�س اليوغا بالإ�ضافة �إلى العديد من التمارين
البدنية والتدريبات الخا�صة بالت�أ ّمل التي توفّر اال�سترخاء للج�سم والنف�س
بالإ�ضافة �إلى التمارين الخا�صة بالتنفّ�س والتوازن التي تجعل ع�ضالت
الج�سم ت�ستيقظ قبل مواجهة المنحدرات �أو تجعلها ت�سترخي بعد بذلها
للجهود المطلوبة في التز ّلج.

شاليه Timeless

من �أجل الذين ين�شدون المزيد من الهدوء واال�ستقاللية يقدم �شاليه
� Timelessأ�سباب الراحة كافة في بناء يقع على م�ساحة  140مت ًرا مرب ًعا.
وهذا ال�شاليه م�ؤ ّلف من جناحين م�ستقلين مع �صالة وغرفة طعام ومطبخ
�أميركي .وهو موجود على بعد ب�ضعة �أمتار من فندق  Le Stratoوي�ستفيد
النزيل فيه من الخدمات كافة التي يوفّرها الفندق بالإ�ضافة �إلى حق
الدخول �إلى المنتجع الريا�ضي .SPA
ي�ضم  Les 2 Chaletsالموجود على بعد ب�ضعة �أمتار من الفندق �سبع
كما ّ
�شقق فخمة يمكن للنزالء فيها الإ�ستفادة �أي�ض ًا من ال�سبا وحو�ض ال�سباحة.

�شاليه  Timelessالذي يقع على
بعد خطوتين فقط من الفندق
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