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Życie po "udencku
Zdjęcia / Photography: MATERIAŁY PRASOWE

Living a "udent life

Kto z nas nie chciałby choć przez chwilę znów zaznać swobody studenckiego życia? W hotelach grupy Student Hotel
z pewnością można sobie przypomnieć choć część z jego
uroków. Najnowszy obiekt tej sieci został otwarty w Marinie
‒ nadmorskiej części Barcelony, zaledwie 15 minut od plaży.
Za jego projekt odpowiada znane hiszpańskie studio Masquespacio. Jak mówią projektanci, wystrój barcelońskiego hotelu
to eklektyczny miks stylów: industrialnego, lat 70. i Memphis
Group. Paleta barw została zainspirowana stylem śródziemnomorskim – zarówno mieszkańcy Katalonii, jak i całej Hiszpanii znani są z zamiłowania do wyrazistych kolorów i ich
odważnych, kontrastowych połączeń. Na gości hotelu czekają
zarówno komfortowo urządzone pokoje, jak i typowo studenckie rozrywki, np. piłkarzyki, automaty do gier czy bilard. Studenci rozmiłowani w nauce także będą zadowoleni ‒ dla nich
przygotowano bowiem komfortowe sale do pracy. A po kilku
godzinach intensywnej nauki wielką radość na pewno sprawi
impreza przy basenie, szczególnie jeśli ‒ tak jak w barcelońskim
Student Hotel ‒ znajduje się on na dachu.

Who would not like to enjoy, even for a brief moment,
the freedom of student life? In one of the locations of the
Student Hotel chain you can certainly reminisce about the
carefree lifestyle. The chain’s latest facility opened in Marina, the seaside part of Barcelona, barely 15 minutes away
from the beach. The hotel was designed by Masquespacio,
a famous Spain studio. As the designers say, the interior of
the Barcelona hotel is an eclectic mix of styles: industrial,
the 1970s and the Memphis Group. The colour range has been
inspired by the Mediterranean style. Both Catalonians and
the other inhabitants of Spain have been famous for their
love of distinct colours and bold, contrasting combinations
thereof. The hotel guests have at their disposal comfortable
rooms as well as typical student entertainment like table
football, coin-ops and billiards. Students who love studies
will also be satisfied with comfortable work rooms. Several
hours of intense studying is best followed by a pool party,
especially if the swimming pool is located on the roof as it
is the case in the Barcelona Student Hotel.
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“Hello Sunshine!” this neon light welcomes the gue"s at the reception,
highlighting the venue’s relaxed "yle and atmosphere. The informal
interior design makes you feel like a "udent even if your collage days
are long since forgotten.

„Hello Sunshine!” – taki neon wita gości w recepcji, akcentując
luźny "yl miejsca i swobodę. Nieformalna aranżacja wnętrz
sprawia, że można się tu poczuć jak "udent, nawet jeśli od
dawna już nim nie je"eś.
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