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Rzadko kiedy chce mi się wychylać nos poza własne gniazdko,

ale kiedy to już robię, to chciałbym by było to warte mojego

czasu i pieniędzy. Hotel Vagabond jest właśnie takim

miejscem. Pięknym, pełnym doświadczeń, ale i niesamowicie

drogim. Pieniędzy starczyłoby mi najwyżej na dobę, ale sam

fakt przebywania pośród tej całej sztuki i otaczającego nas

piękna, byłoby doświadczeniem co najmniej świetnym. Lubię

takie klimaty.

Jeszcze w tym miesiącu hotel Vagabond zostanie otwarty w Singapurze. Został on

zaprojektowany w taki sposób, by goście mogli zanurzyć się w luksusowym świecie

sztuki, ale także w doskonałym jedzeniu i wspólnych rozmowach. Za projekt

odpowiada słynny francuski projektant Jacques Garcia. Garcia zasłynął z
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wielu znanych konstrukcji jak Hotel Costes w Paryżu, Hotel Danieli w Wenecji, Hotel

Mamounia w Marrakeszu, a ostatnio Nomad w Nowym Jorku. Być może nie są one

tak ambitne jak podwodny hotel polskiego developera, ale z pewnością cieszą

stylem, smakiem i wyczuciem.
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Prawdziwą duszą i sercem Vagabond jest salon – nowoczesna interpretacja w

paryskim stylu – gdzie będzie można dobrze zjeść, odpocząć podczas słuchania

kwartetu jazzowego czy napawać się pięknem malowideł, rzeźb, sztuki.

Interesujący wydaje się być także teatr – tak, jest nawet osobisty teatr. Kiedy

będzie można go odwiedzić? Nie będzie to takie proste, bowiem zapisy trwają już

od jakiegoś czasu, a pierwszeństwo mają jak zwykle znane osobistości. Śmiertelnik,

oczywiście z odpowiednio wypchanym portfelem, będzie musiał zaczekać co

najmniej pół roku na uwolnienie zapisów.
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Zapewne jakbym miał wystarczająco dużo pieniędzy, to bez wahania udałbym się

do Vagabond. Nie traktowałbym tego jako stricte hotelu, gdzie mogę odpocząć i

zregenerować siły. Traktowałbym to jako miejsce turystyczne, które warto

zwiedzić, zrobić kilka niezapomnianych fotografii, a może i nakręcić mały film. To

byłaby świetna przygoda, choć z drugiej strony brzmi to śmieszne, prawda? W

końcu to tylko hotel – ale za to jaki.
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