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VACANȚA
începe aici

Un mic boutique hotel, situat în Braşov, foarte
aproape de drumul care duce spre Poiana
Braşov, este tot ce ţi-au putea dori pentru
următoarea ta vacanţă. Descoperă-i povestea
în paginile revistei şi fă-ţi planurile de plecare
cât mai repede.
TEXT: Elena Mihăescu • FOTO: Bogdan Tăut
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Între puținele și discretele elemente de decor, poți observa capetele de cerbi
din carton presat colorat. Sunt disponibile la noi prin Atelier Anda Roman.
Toate confecțiile metalice, de la mesele de dining, la ușile metalice a fost
realizate pe comandă, alături de producătorul Industrial House din Brașov.

U

NDEVA în Brașov, la doi pași de pădurea

de pini și poate mai aproape de casă decât
ți-ai putea imagina vei găsi The Pines, un mic
boutique hotel, compus din șase unități de
cazare, din care două apartamente și patru
camere. Amenajarea acestora a fost gândită de arh. Sorana
Buzinschi în așa fel încât oaspeții care își petrec timpul aici să
aibă mereu sentimentul că se află în cel mai călduros cămin:
“Ȋntr-un fel, am vrea să fim casa ta cât stai cu noi. Din camera
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Scaunele sunt achiziționate de pe siteul Vivre.ro, în timp ce canapelele și
paturile au fost importate din Grecia.

ta poți visa la propria poveste legată de copilărie, pădure,
creaturi fantastice, libertate, prăjituri cu vanilie și cine mai
știe ce minuni,” spun proprietarii. Dimineața începe aici în
zona comună de living și locul pentru luat masa. Aici, poți să
iei micul dejun în timp ce asculți muzică, urmărești un film
sau în timp ce îți faci traseul de plimbare pentru ziua care te
așteaptă. Pentru că, se știe, Brașovul și împrejurimile sale sunt
foarte ofertante când vine vorba de obiective turistice: Biserica
Neagră, Piața Sfatului, Poarta Ecaterinei, Bastionul Țesătorilor.
www.casa-gradina.ro
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Covoarele din casă, dar și pernele, cuverturile,
păturile sau pernele au fost achiziționate de la
Zara Home. www.zara.com/ro

Tot mobilierul din lemn de stejar masiv a fost realizat special
pentru acest spațiu pe comandă la producătorul Industrial House
din Brașov.

I

când vine vorba de materiale, accesorii și
decorațiuni proprietarii spun că totul a
pornit de la respectul pe care îl au pentru
natură și design: “Pentru că iubim natura
și designul, am încercat să folosim în casă
materiale oneste. Metal, lemn, bârne din lemn vechi,
în, lână, în interioare funcționale, curate, cu linii
simple, culori neutre.” Toate acestea contribuie la
atmosfera caldă și liniștită de aici, dar și paleta de
culori telurice, în care doar câteva elemente în culori
tari ies în evidență și aduc un plus de dinamism
interiorului. Grija proprietarilor pentru o ședere
plăcută o oaspeților este evidentă și nu o spunem
doar noi, ci și comentariile pozitive pe care boutique
hotelul le-a primit la scurt timp de la deschidere.
“Totul este nou, cu mult bun-gust și cu ambianță
plăcută. Micul dejun este diversificat, iar gazdele
foarte atente și disponibile”, spune Sorina pe un
site de rezervări. La The Pines ajungi simplu: strada
Cloșca, nr. 44, Brașov.
www. facebook.com/thepinesboutiquevilla

Cum poți să îți începi
ziua mai bine dacă nu cu
o cană mare de cafea, un
mic dejun delicios și cu
mult aer curat așa cum e
la munte?
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NTERIORUL este foarte luminos, iar
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