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أ�ماكن ال ّبد من زيارتها
خالل مو�سم ّ
التزلج
� 2015أف�ضل عام فـي
تاريخ ال�سينما

مارك ويرب

مو�ضة� ،ساعات
وعطور

مناف�س �صعب يح ّقق املزيد من الإجنازات

فنادق

Le Strato

مزيج من الفخامة
والرفاهية فـي جو
عائلي دافئ

ميزج فندق  Le Stratoبت�صميمه الذي ّ
يوفر لل�ضيوف الراحة التامة
والرفاهية الكاملة ،بني فخامة الفنادق ذات النجوم اخلم�س وبني �أجواء احلرارة
والدفء .وهذا ما يظهر ً
جليا فـي �ألوان الديكورات الدافئة التي اعتمدها
الفندق والتي متزج بني �ألوان البيج الطحيني والرمادي الداكن ناهيك عن اللون
البني ولون القرفة الأ�سمر الفاهي ،مع مل�سات باللون الربتقايل والبنف�سجي
والف�ضي ّ
موزعة بذوق رفـيع وعناية فائقة هنا وهناك.

ّمت افتتاح هذا الفندق فـي العام  2009من
قبل جانني ولوران بوا -ڤيڤ اللذين قاما ببناء
�أول امل�صاعد اخلا�صة بهواة التزلج  Teleskiفـي
تلك املنطقة فـي العام  .1952هذا ويعترب الفندق
اليوم جنم جمموعة الفنادق الرفـيعة امل�ستوى
املوجودة فـي منطقة  .Courchevel 1850وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن هذا الفندق ي�ستقبل زواره يومي ًا
بد ًءا من تاريخ احلادي ع�شر من كانون الأول/
دي�سمرب  2015وحتى الثالث من ني�سان� /إبريل
من العام .2016
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رجال

رفاهية �أكيدة فـي جوّ من الدفء

فور دخولك الفندق �ستفاج�أ باحلرارة والدفء
الذي ينبعث من عوار�ض ال�سقف اخل�شبية
الظاهرة والتي تتباين مع �شفافـية الزجاج الذي
يو ّفر منظر ًا �شام ًال للمنطقة املحيطة به .ويت�ض ّمن
الفندق  25جناح ًا وغرفة تنعم ب�إ�ضاءة جيدة
وت�سمح لل�ضيف بالتمتّع باملناظر اخلالبة للطبيعة
املحيطة بالفندق .فكافة غرف الفندق املوجودة
فـي الطوابق كافة من الأول وحتى الرابع تتمتّع
ب�شرفات تطل على مناظر ت�سلب الألباب تظهر

اجلبال و�أ�شجار الت ّنوب املغطاة بالثلج .كل هذه
التفا�صيل متت درا�ستها والتفكري بها ب�إمعان ودقة
فائقة لتوفـري الرفاهية لل�ضيوف :فقد ّمت اختيار
الأر�ضيات من خ�شب البلوط ال�صلب �أما مالءات
الأ�س ّرة فم�صنوعة من ال�صوف وال�سجاد امل�ص ّمم
خ�صي�ص ًا على مقا�سات الغرفة ،كما جتد �أن
البطانيات فائقة النعومة والإ�ضاءة لطيفة وناعمة
ناهيك عن املعدات العالية التقنية املوجودة بكرثة
فـي الفندق وحتى فـي غرف احلمام حيث جتد
�أجهزة التلفزيون خمب�أة وراء لوحات املرايا.
رجال
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فنادق

هدوء وا�ستقاللية

ملزيد من الهدوء واال�ستقاللية يقدّم �شاليه
� Timelessأ�سباب الراحة كافة فـي بناء يقع على
م�ساحة  140مرتًا مرب ًعا ،فهو م�ؤ ّلف من جناحني
م�ستقلني مع �صالة وغرفة طعام ومطبخ �أمريكي.
وهو يقع على بعد ب�ضعة �أمتار من الفندق وي�ستفـيد
النزيل فـيه من اخلدمات كافة التي يو ّفرها الفندق.
واحة لال�سرتخاء والت� ّألق

يوفر فندق لو �سرتاتو ل�ضيوفه �إمكانيات كثرية
لال�سرتخاء واال�ستفادة من اخلدمات اال�ستثنائية
للعناية التي يقدّمها املنتجع ال�صحي  SPAامللحق
به .وي�شغل هذا املنتجع ال�صحي حوايل  800مرت
مربع ويت�ض ّمن غرفة انتظار رائعة بالإ�ضافة �إىل
�أربع كبائن للعناية �إحداها مزدوجة ،بالإ�ضافة �إىل
حمامي �صونا وحمام تركي وحو�ض جاكوزي ناهيك
عن حو�ض داخلي كبري لل�سباحة يتمتّع مبياه �ساخنة
ويطل على منظر بانورامي خ ّالب للجبال املحيطة
وغرفة لل ّياقة البدن ّية ب�إ�شراف مد ّرب ي�أتي عند

الطلب و�صالون للعناية وت�سريح ال�شعر.
ويقدّم الفندق بوا�سطة توم كو�سبريغ احلائز
�شهادة �سيفاندانا فـي ريا�ضة اليوغا ،درو�س
اليوغا بالإ�ضافة �إىل العديد من التمارين البدنية
والتدريبات اخلا�صة بالت�أ ّمل التي توفر اال�سرتخاء
للج�سم والنف�س بالإ�ضافة �إىل التمارين اخلا�صة
بالتنف�س والتوازن التي جتعل ع�ضالت اجل�سم
ت�ستيقظ قبل مواجهة املنحدرات �أو جتعلها
ت�سرتخي بعد بذلها للجهود املطلوبة فـي التزلج.
الريا�ضة ممزوجة بالفن

من �أجل هواة التز ّلج والتزح ّلق من �أعلى
اله�ضاب املم ّيزة فـي جبال الألب �أو التزلج الجتياز
م�سافات طويلة على امل�سارات غري املنحدرة �أو من
�أجل ا�ستعمال لوح التزلج العري�ض املنفرد ،قامت
�إدارة الفندق بتوفـري ما ي�سمى بـ «غرفة ال�سكي»
 Ski Roomحيث ميكن ل�ضيوف الفندق �أن يقوموا
با�ستئجار �أو �شراء معداتهم واال�ستفادة من فر�صة
للخروج ب�شكل مبا�شر �إىل مدرج كو�سبيو للتز ّلج.
فن الطبخ

يقدّم الفندق عرب مطعمه «»Baumaniere 1850
م�أكوالت مبتكرة رفـيعة امل�ستوى ت�أخذك فـي رحلة
تذ ّوق جتمع بني م�ؤ ّثرات منطقة ال�سافوا اجلبلية
ومنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط كل ذلك بف�ضل
ال�شيف جان �أندريه �شاريال �صاحب مطعم �أو�ستو ودي
بومانيري فـي منطقة بو -دي  -بروڤان�س واحلا�صل
على جنوم عدّة من مي�شالن وبف�ضل ال�شيف غلني
ڤييل من منطقة بريتاين الفرن�سية وهما حماطان
مبجموعة من � 21شخ�ص ًا من خرية الطهاة.
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