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ურბანულ ევროპაში (და აზიაშიც) სასტუმროე
ბის თავზე განთავსებული ბარ-ტერასები ყვე
ლაზე დახვეწილი და პრეტენზიული გემოვნე
ბის მქონე ადამიანების არჩევანია. მსოფლიოს
უამრავ ქალაქში მიმობნეულ ამ ტიპის ბარებში
პერიოდული „გალაშქრება“, მარტივად რომ
ვთქვათ, კარგ ტონად ითვლება.

ვისაც ერთი საღამო მაინც გაუტარებია მსოფ
ლიოს რომელიმე ბარ-ტერასაზე, თამამად აღი
არებს – კოქტეილს არასდროს ჰქონია უკეთესი
გემო, ვიდრე ღია ცის ქვეშ, ან, უფრო ზუს
ტად, – ცასთან ახლოს... ხმაურიანი, მშფოთ
ვარე და გუგუნა ქალაქის თავზე, რომლის
ქვეშაც ოპტიკურად დაპატარავებული ქუჩები
მიიკლაკნება. საღამოს საათებში მდიდრულ
ბარ-ტერასაზე ჯდომას მსოფლიოს თითქმის
ყველა დიდ ქალაქში მოდურობასა და სტილის
განსაკუთრებულ შეგრძნებას უკავშირებენ.
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ავტორი: მაკა ცხვედიანი

Adriana Hvar Spa Hotel

ბარ-ტერასა

ცასთან
ახლოს

მდებარეობა: ხვარ, ხორვატია
დამატებითი ინფორმაცია: www.suncanihvar.com

SUNCANIHVAR.COM

უზადო გემოვნებით გაფორმებული
ინტერიერი, ფუმფულა სავარძლებში ჩაფ
ლული ქალებისა და მამაკაცების სხეულზე
მორგებული მსოფლიოს წამყვან დიზაინერთა
ბოლო კოლექციების ნიმუშები სწორედ ისაა,
რაც ყველაზე მეტად გხიბლავთ და გჭირდე
ბათ! გარდა იმისა, რომ აქაურობა მოდური და
გლამურულია, ტერასიდან ქალაქის ხედებით
ტკბობის საშუალებაც გეძლევათ და სანახაო
ბის ფეერიულობა საოცარ განწყობას გიქმნით!

Vip-სტილი ყველაზე შეძლებული ადამიანებისთვის... საზოგადოება, რომელიც კუნძულზე ფუფუნებისა და მჩქეფარე ღამის ცხოვრე
ბის სიყვარულმა ჩაიყვანა. ბონუსი? – ძველისძველი ქალაქის დრამატულად ამაღელვებელი ხედები!
ყველაზე ცნობილი ბარ-ტერასა, რომლის მთავარი კონცეფცია, სახელწოდებიდან გამომდინარე, საოცარი სპა-პროცედურებით ტკბო
ბაა, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული, დახვეწილი და მყუდროა ევროპაში. აქ შეგიძლიათ მშვიდად წრუპოთ კლასიკური კოქტეილები,
დააგემოვნოთ ადგილობრივი ღვინის ნიმუშები... რა თქმა უნდა, სიამოვნების შეგრძნებას დაუვიწყარი მასაჟიც გაგიმძაფრებთ, ტერა
საზე განთავსებული ორი დახურული და ზღვის წყლით გავსებული ღია აუზი კი მაქსიმალურ კომფორტს შეგიქმნით. ინტერიერი დახ
ვეწილია და უამრავი ფერადი ყვავილითაა გაფორმებული. პატარა სასტუმრო, რომლის თავზეც ტერასაა განთავსებული, ევროპაში
ერთ-ერთ საუკეთესო სპა-ცენტრად მიიჩნევა. იმისთვის, რომ აქ გატარებულ საათებს მეტი დინამიკა შესძინოთ, ტერასაზე საცეკვაო
მოედანი გელოდებათ. ენერგიის დახარჯვის შემდეგ კი ყველაზე ლოგიკური იქნება, თუ მაგიდას მიუჯდებით და ხმელთაშუა ზღვის
დელიკატესებს დააგემოვნებთ.
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მდებარეობა: მოსკოვი, რუსეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.ritzcarlton.com

მდებარეობა: ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.thetrafalgar.com

მოსკოვის ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო – Ritz-Carlton-ი – წითელ მოედანზე, კრემლის მახლობლად, რუსეთის დედაქალაქის ბიზნეს
და კულტურულ ცენტრში მდებარეობს. თავად სასტუმროში დიდი კომფორტული ნომრები და დაუვიწყარი სპა-პროცედურები გელო
დებათ. მე-12 სართულზე ბარ-ტერასაა განთავსებული, რომელიც იდეალურია მყუდრო ატმოსფეროში რამდენიმე სასიამოვნო საათის
გასატარებლად. აქედან კრემლი და წითელი მოედანი ხელისგულივით მოჩანს და ორი სიტყვით რომ შევაფასოთ, ესაა ერთ-ერთი ად
გილი, რომელსაც მოსკოვში ყოფნისას აუცილებლად უნდა ესტუმროთ. თუ გადაწყვეტილი გაქვთ გემრიელ კერძებს გაუსინჯოთ გემო,
ადგილობრივი სამზარეულოს საზაფხულო მენიუს გირჩევთ: ლურჯი ყველი პიკანტური არომატით, კიბორჩხალას სალათი, ბეკონი,
სალათის ქორფა ფოთლები, ცივი წვნიანი „ოკროშკა~... სანამ საღამოს საათებში საზაფხულო ტერასაზე ხედითა და სიგრილით ტკბებით
(თან ამერიკულ ნაყინს აგემოვნებთ), მოღიმარი ბარმენი სხვადასხვა სახის კოქტეილით გიმასპინძლდებათ და სიამოვნების შეგრძნებას
ბოლო აღარ უჩანს...
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THETRAFALGAR.COM/VISTA-HOMEPAGE

Vista at the Trafalgar Hotel

O2 LOUNGE AT THE RITZ-CARLTON, MOSCOW

02 Lounge at The Ritz-Carlton

ლონდონის ეს ცნობილი ტერასა The Trafalgar Hotel-ის სახურავზეა განთავსებული და დედაქალაქის ყველაზე ცნობილ მოედანს გადმოჰ
ყურებს. ზუსტად მის წინაა სახელგანთქმული „ლონდონის თვალი“ და აქედანვე იშლება ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობების შთამ
ბეჭდავი პანორამა. თავად ბარ-ტერასის გარდა ბევრს სასტუმროც ისე ხიბლავს, რომ სახურავზე გატარებული გლამურული საათების
შემდეგ დასასვენებლად იქვე რჩება. ესაა გემოვნებიანი სასტუმრო დახვეწილი ინტერიერით, რომელშიც ღია ვარდისფერი აქსესუარები
სადა ავეჯს ჰარმონიულად ერწყმის. ბარში ზღვის პროდუქტებსაც დააგემოვნებთ და განწყობის კიდევ უფრო ასამაღლებლად
ალბათ არც შამპანურზე იტყვით უარს. აქ თითოეული ნიუანსი დახვეწილი და კარგად გააზრებულია, ბარ-ტერასა ერთ-ერთი ყველაზე
საუცხოოა მთელ ევროპაში, უბრალოდ, მთელ ამ სიამოვნებას პროზაული ფაქტორიც ახლავს – აქ რამდენიმე დაუვიწყარი საღამოს გატა
რება ფუფუნებაა და მხოლოდ ერთეულებისთვისაა ხელმისაწვდომი.
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მდებარეობა: პარიზი, საფრანგეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.terrass-hotel.com

მდებარეობა: მადრიდი, ესპანეთი
დამატებითი ინფორმაცია: www.memadrid.com

პარიზში რამდენიმე კარგი ბარ-ტერასაა, თუმცა სიყვარულის ქალაქის სუნთქვისშემკვრელი პანორამა კონკრეტულად ამ ტერასიდან იშ
ლება - საფრანგეთის დედაქალაქში ხომ თითოეულ ქუჩას, სახლსა და სახურავსაც კი თავისი საკუთარი, რომანტიკული ისტორია აქვს...
მარტინის ჭიქით ხელში, გლამურულ გარემოში აუცილებლად მადლიერებით განეწყობით ცხოვრების მიმართ, რომელმაც აქ მოხვედრის
ბედნიერება გულუხვად გაიღო თქვენთვის... სასტუმროს მეშვიდე სართულზე მდებარე ტერასა აპრილის დასაწყისიდან სექტემბრის ჩათ
ვლით ღიაა. ბარი სტუმრებს ყოველდღე, დილის 11 საათიდან შუაღამემდე ემსახურება. მართალია, ამ ქალაქში ხმაურიც კი არ დაგღლით,
მაგრამ საღამოს საათებში მშვიდი და მყუდრო ადგილი მაინც მიგიზიდავთ. აქ საუკეთესო ინტერიერი და კომფორტული სავარძლები
გელოდებათ, რომლებიც რომანტიკული საღამოსთვისაც იდეალურია და მეგობრების გარემოცვაში გასართობადაც. უბრალოდ, თვალები
დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ – ქუჩის ხმაურის მაგივრად ყველაზე სასიამოვნო მუსიკას უსმენთ, ხელში საყვარელი სასმელით სავსე ჭიქა
გიჭირავთ და ხარბად ისრუტავთ ჩამავალი მზისა და ჰორიზონტზე გაწოლილი ლივლივა ცის ხედს...
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NEW.MEMADRID.COM

The Penthouse at ME

TERRASS-HOTEL.COM

The 7th at The Terrass Hotel

ეს ბარ-ტერასა ესპანეთის დედაქალაქის ცხოვრების წესში, ფაქტობრივად, ბრენდია. მთავარი მახასიათებლები, რაც მას ანალოგიური
ბარებისგან გამოარჩევს, შესანიშნავი არქიტექტურა, ეფექტური განათებები და უზადო გლამურია. სახურავზე განლაგებული მაგიდე
ბიდან დედაქალაქის მოდური უბნები და პანორამული ხედები იშლება. 12 საათის შემდეგ აქაურობა ქალაქის ღამის ცხოვრების ყველაზე
მოდური ნაწილია. პენტჰაუზის უზადოდ ელეგანტური ინტერიერი - ჰაეროვანი ქსოვილები, დეკორატიული ბალიშებით გაფორმებული
საწოლები მათთვისაა, ვინც ბარიდან სასტუმროს კომფორტულ ნომერში გადაინაცვლებს.
თუ ღამის საათების გატარებას ქალაქის ცენტრში მდებარე ამ ბარ-ტერასაზე გეგმავთ, წინ კომფორტისა და ფუფუნების დაუვიწყარი
შეგრძნება გელით – შეიძლება დაუჯერებლად ჟღერდეს, მაგრამ აქ ბარის მომსახურე პერსონალსაც კი ძნელად თუ განასხვავებთ ყვე
ლაზე მდიდარი კლიენტებისგან. აქცენტი მოდურ შესახედაობაზე შეიძლება მარტივად აიხსნას იმ ფაქტით, რომ ბარის მფლობელი რენდი
გერბერია - სინდი კროუფორდის მეუღლე. სამოსის შერჩევისას რაც შეიძლება მდიდრულ სტილზე შეჩერდით და არც ის დაგავიწყდეთ,
რომ ეს გლამურული საღამო იაფი ნამდვილად არ დაგიჯდებათ.
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მდებარეობა: ჰამბურგი, გერმანია
დამატებითი ინფორმაცია: www.thegeorge-hotel.de

მდებარეობა: რომი, იტალია
დამატებითი ინფორმაცია: www.stgeorgehotel.it

ამ ბარში საყვარელ ადამიანთან (ან, თუნდაც, მეგობრებთან) ერთად განმარტოება ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე საათის განმავლო
ბაში შეძლებთ გარკვეულწილად მოსწყდეთ მჩქეფარე ურბანულ ცხოვრებას; ღამის საათებში, როცა ქალაქის ხმაური და ფუსფუსი
მიწყნარდება, ტერასიდან სიმშვიდისა და მყუდროების კიდევ უფრო იდილიური სურათი იხატება. ბარ-ტერასაზე დამონტაჟებული
ორიგინალური ფორმის წითელი ლამპები ღამის ლურჯ განათებას სითბოსა და მყუდროებას მატებს. ბარი ბრიტანული დიზაინერების
მიერ გაფორმებული სასტუმროს თავზეა განთავსებული და მისი მაგიდებიდან ქალაქის ორი ხელოვნური ტბის ცქერით დატკბებით.
ის შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არაა მსგავსი ტიპის ბარ-ტერასებს შორის და ალბათ იმის თქმაც გადაჭარბებული იქნება,
რომ მყუდროებითა და ექსტრავაგანტურობით მსოფლიოს ყველა ტერასას აღემატება, მაგრამ უდავოა, რომ ეს ტერასა ერთ-ერთი
ყველაზე მოდური ვინტაჟური წერტილია ევროპულ ხმაურიან ქალაქში...
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STGEORGEHOTEL.IT

Rooftop Lounge Bar & Restaurant at St.George Roma Hotel

THEGEORGE-HOTEL.DE

Rooftop Terrace at The George Hotel

ამ ისტორიული წარსულის მქონე ქალაქში, რასაკვირველია, ბევრი რამით მოიხიბლებით. სიძველისა და საოცარი სანახაობების დედა
ქალაქი, სადაც ქუჩის თითოეულ კუთხეს საუკუნეების ისტორია აქვს, ბევრს აოცებდა და დღემდე აოცებს, თუმცა, თუ რომის დათვა
ლიერებას სულ სხვა ჭრილში მოინდომებთ, ბარ-ტერასა საამისოდ იდეალური ადგილია. ქალაქში ასეთი მრავლადაა, მაგრამ მათ შორის
საუკეთესოდ St.George Roma Hotel-ის ბარ-ტერასას ასახელებენ. ის რომის ისტორიულ ცენტრში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს თავზე
მდებარეობს და ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე მყუდრო ადგილია მშვიდი, იდილიური საღამოს გასატარებლად. აქაურობის ერთ-ერთი
ღირსებაა ისიც, რომ ის დღისა თუ ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში თანაბრად მომხიბვლელია. გააჩნია, თქვენ რა უფრო გიზიდავთ – ვარ
სკვლავების ქვეშ კოქტეილით ხელში ჯდომა თუ დღის საათებში ქვემოთ ჩარიგებულ ქუჩებზე მუზეუმების თვლა. თუ თქვენი ამ ბარში
ვიზიტი გემრიელი ალკოჰოლური სასმელის დაგემოვნებასაც ითვალისწინებს, იცოდეთ – ეს ერთადერთი ბარია ევროპაში, სადაც სხვადასხვა სახეობის ვარდის ღვინოს ექსკლუზიურად შემოგთავაზებენ. სასმელებიდან პოპულარობით სარგებლობს შამპანურიც, რომელსაც,
როგორც წესი, ზღვის პროდუქტებთან ერთად მიირთმევენ.
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