
Відпочинок в льодяних готелях

      

Немає нічого більш прекрасного і, на жаль, недовговічного, ніж готелі з льоду. Вони
виникають з настанням холодів, як за помахом чарівної палички, і безслідно зникають з
першими променями весняного сонця. Так чому б не побувати в угіддях Снігової
Королеви?

Швеція Jukkasjarvi
Колись в Юккас’ярві була галерея крижаного мистецтва, поки в один прекрасний день
парочка відвідувачів не захотіла тут переночувати. Так з’явилася ідея створення
незвичайного готелю, де все, від підлоги до стелі було б з льоду. Гості ночують у
крижаних номерах, а зранку їх відпоюють глінтвейном і відігрівають в сауні. Плануючи
ночівлю в угіддях снігової королеви, варто виділити частину бюджету на зігріваючі напої.
Наприклад, на сон грядущий в Юккас’ярві прийнято відзначитися в знаменитому Ice Bar
Absolut.

Фінляндія Lumilinna Snow Castle
Замок зі снігу та льоду працьовиті фінські будівельники зводять всього за півтора місяці.
Зате виглядає він на мільйон. З льоду, що нагадує прозоре скло, тут споруджено все –
ресторан, лаунж, колони, скульптури в античному стилі. І зрозуміло, номери. Є звичайні
кімнати, просторі для великих компаній і спеціальний сьют для молодят. Нехай молодят
гріє любов. Зате після сніданку можна буде відігрітися в гарячій фінській сауні.

Норвегія Alta Igloo Hotel
Коридори цього засніженого будинку заселені персонажами скандинавського
фольклору, дивовижними тваринами. Скульптури майстерно, в найдрібніших деталях,
виточені з найчистішого льоду. В номерах все скромно, без надмірностей – крижане
ліжко, пуховий спальний мішок, тепла ведмежа шкіра. У сусідній хаті, де знаходяться всі
зручності, можна відігрітися.

Канада Hotel de Glace
На півночі Канади, біля озера Сент-Джозеф мандрівники знайдуть один з найбільш
комфортабельних готелів з льоду. Правда, кількість номерів в ньому кожен рік
варіюється – адже їх доводиться відбудовувати наново. Снігова обитель приголомшливо
красива: різьблені стіни, колони, арки, люстри. Щоб не нудьгувати в цій вічній мерзлоті,
можна посидіти в кафе, крижаному барі, кінотеатрі, заглянути в галерею з крижаними
скульптурами, каток або музей, присвячений культурі ескімосів.
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Швейцарія, Німеччина, Андорра Iglu-Dorf GmbH
Готелі Iglu-Dorf щорічно зводять у кількох країнах світу. Головна умова для будівництва –
наявність гір. Вони з’являються в грудні на самих жвавих гірськолижних трасах Альп і
Піренеїв і місця в них заброньовані до самого квітня. Втім, це не зовсім крижані кімнати –
швидше хатини жителів Гренландії, переосмисленні на сучасний дизайнерський лад. До
них додається розважальний комплекс: ресторани, сауни, басейни і навіть каплиця для
вінчань.
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