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Adriana Hvar Spa Hotel
მდე ბა რე ო ბა: ხვარ, ხორვატია
დამატებითი ინფორმაცია: www.suncanihvar.com

Vip-სტილი ყვე ლა ზე შეძ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის... სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც კუნ ძულ ზე ფუ ფუ ნე ბი სა და მჩქე ფა რე ღა მის ცხოვ რე-
ბის სიყ ვა რულ მა ჩა იყ ვა ნა. ბო ნუ სი? – ძვე ლისძ ვე ლი ქა ლა ქის დრა მა ტუ ლად ამა ღელ ვე ბე ლი ხე დე ბი! 
ყვე ლა ზე ცნობი ლი ბარ - ტე რა სა, რომ ლის მთა ვა რი კონ ცეფ ცი ა, სა ხელ წო დე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ო ცა რი სპა- პ რო ცე დუ რე ბით ტკბო-
ბა ა, ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მდიდ რუ ლი, დახ ვე წი ლი და მყუდ როა ევ რო პა ში. აქ შე გიძ ლი ათ მშვი დად წრუ პოთ კლა სი კუ რი კოქ ტე ი ლე ბი, 
და ა გე მოვ ნოთ ად გი ლობ რი ვი ღვი ნის ნი მუ შე ბი... რა თქმა უნ და, სი ა მოვ ნე ბის შეგ რ ძ ნე ბას და უ ვიწყა რი მა სა ჟიც გა გი მძაფ რებთ, ტე რა-
სა ზე გან თავ სე ბუ ლი ორი და ხუ რუ ლი და ზღვის წყლით გავსებული ღია აუზი კი მაქ სი მა ლურ კომ ფორტს შე გიქ მ ნით. ინ ტე რი ე რი დახ-
ვე წი ლია და უამ რა ვი ფე რა დი ყვა ვი ლი თაა გა ფორ მე ბუ ლი. პა ტა რა სას ტუმ რო, რომ ლის თავ ზეც ტე რა საა გან თავ სე ბუ ლი, ევ რო პა ში 
ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო სპა- ცენ ტ რად მი იჩ ნე ვა. იმის თ ვის, რომ აქ გა ტა რე ბულ სა ა თებს მე ტი დი ნა მი კა შეს ძი ნოთ, ტე რა სა ზე სა ცეკ ვაო 
მო ე და ნი გე ლო დე ბათ. ენერ გი ის და ხარ ჯ ვის შემ დეგ კი ყვე ლა ზე ლო გი კუ რი იქ ნე ბა, თუ მა გი დას მი უჯ დე ბით და ხმელ თა შუ ა ზღ ვის 
დე ლი კა ტე სებს და ა გე მოვ ნებთ. 

ურ ბა ნულ ევ რო პა ში (და აზი ა შიც) სას ტუმ რო ე-
ბის თავ ზე გან თავ სე ბუ ლი ბარ-ტე რა სე ბი ყვე-
ლა ზე დახ ვე წი ლი და პრე ტენ ზი უ ლი გე მოვ ნე-
ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის არ ჩე ვა ნი ა. მსოფ ლი ოს 
უამ რავ ქა ლაქ ში მი მობ ნე ულ ამ ტი პის ბა რებ ში 
პე რი ო დუ ლი „გალაშქრება“, მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, კარგ ტო ნად ით ვ ლე ბა.

უზა დო გე მოვ ნე ბით გაფორმებული 
ინტერიერი, ფუმ ფუ ლა სა ვარ ძ ლებ ში ჩაფ-
ლუ ლი ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის სხე ულ ზე 
მორგებული მსოფ ლი ოს წამ ყ ვა ნ დი ზა ი ნე რთა 
ბო ლო კო ლექ ცი ე ბის ნიმუშები სწო რედ ისა ა, 
რაც ყვე ლა ზე მე ტად გხიბ ლავთ და გჭი რდე-
ბათ! გარ და იმი სა, რომ აქა უ რო ბა მო დუ რი და 
გლა მუ რუ ლი ა, ტე რა სი დან ქა ლა ქის ხე დე ბით 
ტკბო ბის სა შუ ა ლე ბაც გეძ ლე ვათ და სა ნა ხა ო-
ბის ფე ე რი უ ლო ბა საოცარ განწყობას გიქმნით!

ვისაც ერ თი სა ღა მო მა ინც გაუტარებია მსოფ-
ლი ოს რო მე ლი მე ბარ-ტე რა სა ზე, თა მა მად აღი-
ა რებს – კოქ ტე ილს არას დ როს ჰქო ნია უკე თე სი 
გე მო, ვიდ რე ღია ცის ქვეშ, ან, უფ რო ზუს-
ტად, – ცას თან ახ ლოს . . .  ხ მა უ რი ა ნი, მშფოთ-
ვა რე და გუ გუ ნა ქა ლა ქის თავ ზე, რომ ლის 
ქვე შაც ოპტიკურად დაპატარავებული ქუ ჩე ბი 
მიიკლაკნება. სა ღა მოს სა ა თებ ში მდიდ რულ 
ბარ-ტე რა სა ზე ჯდო მას მსოფ ლი ოს თით ქ მის 
ყვე ლა დიდ ქა ლაქ ში მო დუ რო ბა სა და სტი ლის 
გან სა კუთ რე ბულ შეგ რ ძ ნე ბას უკავ შ ირ ებენ. 
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02 Lounge at The Ritz-Carlton
მდე ბა რე ო ბა: მოსკოვი, რუსეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.ritzcarlton.com

მოს კო ვის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო სას ტუმ რო – Ritz-Carlton-ი – წი თელ მო ე დან ზე, კრემ ლის მახ ლობ ლად, რუ სე თის დე და ქა ლა ქის ბიზ ნეს 
და კულტურულ ცენ ტ რ ში მდე ბა რე ობს. თა ვად სას ტუმ რო ში დი დი კომ ფორ ტუ ლი ნომ რე ბი და და უ ვიწყა რი სპა- პ რო ცე დუ რე ბი გე ლო-
დე ბათ. მე-12 სარ თულ ზე ბარ - ტე რა საა გან თავ სე ბუ ლი, რო მე ლიც იდე ა ლუ რია მყუდ რო ატმოსფეროში რამ დე ნი მე სა სი ა მოვ ნო სა ა თის 
გა სა ტა რებ ლად. აქე დან კრემ ლი და წი თე ლი მო ე და ნი ხელი ს გუ ლი ვით მო ჩანს და ორი სიტყ ვით რომ შე ვა ფა სოთ, ესაა ერ თ -ერ თი ად-
გი ლი, რო მელ საც მოს კოვ ში ყოფ ნი სას აუცი ლებ ლად უნ და ეს ტუმ როთ. თუ გა დაწყ ვე ტი ლი გაქვთ გემ რი ელ კერ ძებს გა უ სინ ჯოთ გე მო, 
ად გი ლობ რი ვი სამ ზა რე უ ლოს სა ზაფხუ ლო მე ნი უს გირ ჩევთ: ლურ ჯი ყვე ლი პი კან ტუ რი არო მა ტით, კი ბორ ჩხა ლას სა ლა თი, ბე კო ნი, 
სა ლა თის ქორ ფა ფოთ ლე ბი, ცი ვი წვნი ა ნი „ოკროშკა~... სა ნამ სა ღა მოს სა ა თებ ში სა ზაფხუ ლო ტე რა სა ზე ხე დი თა და სიგ რი ლით ტკბე ბით 
(თან ამე რი კულ ნა ყინს აგე მოვ ნებთ), მოღიმარი ბარ მე ნი სხვა დას ხ ვა სა ხის კოქ ტე ი ლით გი მას პინ ძ ლ დე ბათ და სი ა მოვ ნე ბის შეგ რ ძ ნე ბას 
ბო ლო აღარ უჩანს... 

Vista at the Trafalgar Hotel
მდე ბა რე ო ბა: ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.thetrafalgar.com

ლონ დო ნის ეს ცნო ბი ლი ტე რა სა The Trafalgar Hotel-ის სა ხუ რავ ზეა გან თავ სე ბუ ლი და დე და ქა ლა ქის ყვე ლა ზე ცნო ბილ მო ე დანს გად მოჰ-
ყუ რებს. ზუს ტად მის წი ნაა სა ხელ გან თ ქ მუ ლი „ლონდონის თვა ლი“ და აქე დან ვე იშ ლე ბა ქა ლა ქის ძი რი თა დი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის შთამ-
ბეჭ და ვი პა ნო რა მა. თა ვად ბარ-ტე რა სის გარ და ბევრს სას ტუმ როც ისე ხიბ ლავს, რომ სა ხუ რავ ზე გა ტა რე ბუ ლი გლა მუ რუ ლი სა ა თე ბის 
შემ დეგ და სას ვე ნებ ლად იქ ვე რჩე ბა. ესაა გე მოვ ნე ბი ა ნი სას ტუმ რო დახ ვე წი ლი ინ ტე რი ე რით, რო მელ შიც ღია ვარ დის ფე რი  აქ სე სუ ა რე ბი 
სა და ავეჯს ჰარ მო ნი უ ლად ერ წყ მის. ბარ ში ზღვის პრო დუქ ტებ საც და ა გე მოვ ნებთ და გან წყო ბის კი დევ უფ რო ასა მაღ ლებ ლად 
ალ ბათ არც შამ პა ნურ ზე იტყ ვით უარს. აქ თი თო ე უ ლი ნი უ ან სი დახ ვე წი ლი და კარ გად გა აზ რე ბუ ლი ა, ბარ - ტე რა სა ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე 
საუცხოოა მთელ ევ რო პა ში, უბ რა ლოდ, მთელ ამ სი ა მოვ ნე ბას პრო ზა უ ლი ფაქ ტო რიც ახ ლავს – აქ რამ დე ნი მე და უ ვიწყა რი სა ღა მოს გა ტა-
რე ბა ფუ ფუ ნე ბაა და მხო ლოდ ერ თე უ ლე ბის თ ვი საა ხელ მი საწ ვ დო მი. 

TH
ET

R
A

FA
LG

A
R

.C
O

M
/V

IS
TA

-H
O

M
EP

A
G

E

28   ForbesLife ForbesLife   29



The 7th at The Terrass Hotel
მდე ბა რე ო ბა: პარიზი, საფრანგეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.terrass-hotel.com 

პარიზში რამ დე ნი მე კარ გი ბარ - ტე რა სა ა, თუმ ცა სიყ ვა რუ ლის ქა ლა ქის სუნ თ ქ ვის შემ კ ვ რე ლი პა ნო რა მა კონ კ რე ტუ ლად ამ ტე რა სი დან იშ-
ლე ბა - საფრანგეთის დედაქალაქში ხომ თი თო ე ულ ქუ ჩას, სახ ლ სა და სა ხუ რავ საც კი თა ვი სი სა კუ თა რი, რო მან ტი კუ ლი ის ტო რია აქვს... 
მარ ტი ნის ჭი ქით ხელ ში, გლა მუ რულ გა რე მო ში აუცი ლებ ლად მად ლი ე რე ბით გა ნეწყო ბით ცხოვ რე ბის მი მართ, რო მელ მაც აქ მოხ ვედ რის 
ბედ ნი ე რე ბა გუ ლუხ ვად გა ი ღო თქვენ თ ვის... სას ტუმ როს მეშ ვი დე სარ თულ ზე მდე ბა რე ტე რა სა აპ რი ლის და საწყი სი დან სექ ტემ ბ რის ჩათ-
ვ ლით ღი ა ა. ბა რი სტუმ რებს ყო ველდღე, დი ლის 11 სა ა თი დან შუ ა ღა მემ დე ემ სა ხუ რე ბა. მარ თა ლი ა, ამ ქა ლაქ ში ხმაურიც კი არ დაგღლით, 
მაგ რამ სა ღა მოს სა ა თებ ში მშვი დი და მყუდ რო ად გი ლი მა ინც მიგი ზი დავთ. აქ სა უ კე თე სო ინ ტე რი ე რი და კომ ფორ ტუ ლი სა ვარ ძ ლე ბი 
გე ლო დე ბათ, რომ ლე ბიც რო მან ტი კუ ლი სა ღა მოს თ ვი საც იდე ა ლუ რია და მე გობ რე ბის გა რე მოც ვა ში გა სარ თო ბა დაც. უბ რა ლოდ, თვა ლე ბი 
და ხუ ჭეთ და წარ მო იდ გი ნეთ – ქუ ჩის ხმა უ რის მა გივ რად ყვე ლა ზე სა სი ა მოვ ნო მუ სი კას უს მენთ, ხელ ში საყ ვა რე ლი სას მე ლით სავ სე ჭი ქა 
გი ჭი რავთ და ხარ ბად ის რუ ტავთ ჩა მა ვა ლი მზი სა და ჰო რი ზონ ტ ზე გა წო ლი ლი ლივ ლი ვა ცის ხედს...

The Penthouse at ME
მდე ბა რე ო ბა: მადრიდი, ესპანეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.memadrid.com

ეს ბარ - ტე რა სა ეს პა ნე თის დე და ქა ლა ქის ცხოვ რე ბის წეს ში, ფაქ ტობ რი ვად, ბრენ დი ა. მთა ვა რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რაც მას ანა ლო გი უ რი 
ბა რე ბის გან გა მო არ ჩევს, შე სა ნიშ ნა ვი არ ქი ტექ ტუ რა, ეფექ ტუ რი გა ნა თე ბე ბი და უზა დო გლა მუ რი ა. სა ხუ რავ ზე გან ლა გე ბუ ლი მა გი დე-
ბი დან დე და ქა ლა ქის მო დური უბ ნები და პა ნო რა მული ხე დები იშლება. 12 სა ა თის შემ დეგ აქა უ რო ბა ქა ლა ქის ღა მის ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე 
მო დუ რი ნა წი ლი ა. პენ ტ ჰა უ ზის უზა დოდ ელე გან ტუ რი ინ ტე რი ე რი - ჰა ე რო ვა ნი ქსო ვი ლე ბი, დე კო რა ტი უ ლი ბა ლი შე ბით გა ფორ მე ბუ ლი 
სა წო ლე ბი მათ თ ვი სა ა, ვინც ბა რი დან სას ტუმ როს კომ ფორ ტულ ნო მერ ში გა და ი ნაც ვ ლებს. 
თუ ღა მის სა ა თე ბის გა ტა რე ბას ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში მდე ბა რე ამ ბარ - ტე რა სა ზე გეგ მავთ, წინ კომ ფორ ტი სა და ფუ ფუ ნე ბის და უ ვიწყა რი 
შეგ რ ძ ნე ბა გე ლით – შე იძ ლე ბა და უ ჯე რებ ლად ჟღერ დეს, მაგ რამ აქ ბა რის მო მსა ხუ რე პერ სო ნალ საც კი ძნე ლად თუ გა ნას ხ ვა ვებთ ყვე-
ლა ზე მდი და რი კლი ენ ტე ბის გან. აქ ცენ ტი მო დურ შე სა ხე და ო ბა ზე შე იძ ლე ბა მარ ტი ვად აიხ ს ნას იმ ფაქ ტით, რომ ბა რის მფლო ბე ლი რენ დი 
გერ ბე რი ა - სინ დი კრო უ ფორ დის მე უღ ლე. სა მო სის შერ ჩე ვი სას რაც შე იძ ლე ბა მდიდ რულ სტილ ზე შეჩერდით და არც ის და გა ვიწყ დეთ, 
რომ ეს გლა მუ რუ ლი სა ღა მო იაფი ნამ დ ვი ლად არ და გიჯ დე ბათ. 
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Rooftop Lounge Bar & Restaurant at St.George Roma Hotel 
მდე ბა რე ო ბა: რომი, იტალია
დამატებითი ინფორმაცია: www.stgeorgehotel.it

ამ ის ტო რი უ ლი წარ სუ ლის მქო ნე ქა ლაქ ში, რასაკ ვირ ვე ლი ა, ბევ რი რა მით მო ი ხიბ ლე ბით. სიძ ვე ლი სა და სა ო ცა რი სა ნა ხა ო ბე ბის დე და-
ქა ლა ქი, სა დაც ქუ ჩის თი თო ე ულ კუთხეს სა უ კუ ნე ე ბის ის ტო რია აქვს, ბევრს აოცებ და და დღემ დე აოცებს, თუმ ცა, თუ რო მის დათ ვა-
ლი ე რე ბას სულ სხვა ჭრილ ში მო ინ დო მებთ, ბარ - ტე რა სა სა ა მი სოდ იდე ა ლუ რი ად გი ლი ა. ქა ლაქ ში ასე თი მრავ ლა და ა, მაგრამ მათ შო რის 
სა უ კე თე სოდ St.George Roma Hotel-ის ბარ-ტერასას ასა ხე ლე ბენ. ის რო მის ის ტო რი ულ ცენ ტ რ ში ხუთვარ ს კ ვ ლა ვი ა ნი სას ტუმ როს თავ ზე 
მდე ბა რე ობს და ქა ლაქ ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მყუდ რო ად გი ლია მშვი დი, იდი ლი უ რი სა ღა მოს გა სა ტა რებ ლად. აქა უ რო ბის ერთ-ერ თი 
ღირ სე ბაა ისიც, რომ ის დღი სა თუ ღა მის ნე ბი ს მი ერ მო ნაკ ვეთ ში თა ნაბ რად მომ ხიბ ვ ლე ლი ა. გა აჩ ნია, თქვენ რა უფ რო გი ზი დავთ – ვარ-
ს კ ვ ლა ვე ბის ქვეშ კოქ ტე ი ლით ხელში ჯდო მა თუ დღის სა ა თებ ში ქვე მოთ ჩა რი გე ბულ ქუ ჩებ ზე მუ ზე უ მე ბის თვლა. თუ თქვე ნი ამ ბარ ში 
ვი ზი ტი გემ რი ე ლი ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლის და გე მოვ ნე ბა საც ით ვა ლის წი ნებს, იცოდეთ – ეს ერ თა დერ თი ბა რია ევ რო პა ში, სა დაც სხვა და-
ს ხ ვა სა ხე ო ბის ვარ დის ღვი ნოს ექ ს კ ლუ ზი უ რად შე მოგ თა ვა ზე ბენ. სას მე ლე ბი დან პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს შამ პა ნუ რიც, რო მელ საც, 
რო გორც წე სი, ზღვის პრო დუქ ტებ თან ერ თად მი ირ თ მე ვენ.
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Rooftop Terrace at The George Hotel
მდე ბა რე ო ბა: ჰამბურგი, გერმანია
დამატებითი ინფორმაცია: www.thegeorge-hotel.de

ამ ბარ ში საყ ვა რელ ადა მი ან თან (ან, თუნდაც, მე გობ რებ თან) ერ თად გან მარ ტო ე ბა ნიშ ნავს იმას, რომ რამ დე ნი მე სა ა თის გან მავ ლო-
ბა ში შეძ ლებთ გარ კ ვე ულ წი ლად მოსწყ დეთ მჩქე ფა რე ურ ბა ნულ ცხოვ რე ბას; ღა მის სა ა თებ ში, რო ცა ქა ლა ქის ხმა უ რი და ფუს ფუ სი 
მიწყ ნარ დე ბა, ტე რა სი დან სიმ შ ვი დი სა და მყუდ რო ე ბის კი დევ უფ რო იდი ლი უ რი სუ რა თი იხა ტე ბა. ბარ-ტერასაზე დამონტაჟებული 
ორიგინალური ფორმის წითელი ლამპები ღამის ლურჯ განათებას სითბოსა და მყუდროებას მატებს. ბა რი ბრი ტა ნუ ლი დი ზა ი ნერების 
მიერ გაფორმებული სას ტუმ როს თავ ზეა გან თავ სე ბუ ლი და მი სი მა გი დე ბი დან ქა ლა ქის ორი ხე ლოვ ნუ რი ტბის ცქე რით დატ კ ბე ბით. 
ის შე საძ ლოა ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მა ღა ლი არაა მსგავ სი ტი პის ბარ - ტე რა სებს შო რის და ალ ბათ იმის თქმაც გა და ჭარ ბე ბუ ლი იქ ნე ბა, 
რომ მყუდ რო ე ბი თა და ექ ს ტ რა ვა გან ტუ რო ბით მსოფ ლი ოს ყვე ლა ტე რა სას აღე მა ტე ბა, მაგრამ უდა ვო ა, რომ ეს ტე რა სა ერთ-ერ თი 
ყვე ლა ზე მო დუ რი ვინ ტა ჟუ რი წერ ტი ლია ევ რო პულ ხმა უ რი ან ქა ლაქ ში... 

FORBESცხოვრება

TH
EG

EO
R

G
E-

H
O

TE
L.

D
E

32   ForbesLife ForbesLife   33


