فنادق ومنتجعات

أغرب  10فنادق في سان فرانسيسكو
حينما ترجعك األصالة إلى ما مضى من التاريخ
مجلة السياحة اإلسالمية  :ITMمكتب لندن

إذا كنت تبحث عن األصالة و كل ما هو عتيق حتى في إقامتك بالفندق عند السفر،
ربما عليك زيارة سان فرانسيسكو حيث تحتوي المدينة على أغرب فنادق تجسد الماضي
القريب حيث اإلقامة فيها بالواليات المتحدة .ورقة في الموضوع أنجزناها للقراء بتصرف،
نعرض فيها وصفا لهذه الفنادق وما يميزها عن البقية.

فندق ديفا

ف��ن��ادق" :ت��راي��ت��ون" و "ري��ك��س"و مضاد للملل ،فهو فندق أنيق ومصمّم
بشكل فريد على مدخل تشايناتاون
"ونيكس"
يمكنك وصف تصميم فندق ترايتون فبمجرد دخولك من مدخل الفندق ستفاجأ
بالغريب أو العجيب أو أي وصف آخر بعالم من األل���وان المتداخلة ،وأث��اث

فندق ريكس

الغرف البنفسجي اللون والبط المطاطي فقد سُمح للعديد من المشاهير بتصميم
بالحمام ،ومع اهتمام الفندق الدائم باإلبداع بعض أجنحتهم الفندقية مثل الممثلة

فندق ريكس

فندق تومو

الكوميدية كاثي غريفين ،والموسيقي
جيري غارسيا ،ويحتوي الفندق على
العديد من األفكار غير العادية مثل
الغرف المصممة على شكل آيس كريم
وال��ع��روض واألح���داث الغريبة مثل
أمسيات قراءة أوراق التاروت وما يميز
هذا الفندق أن هناك خدمة ليموزين مجّ انا
صباح ي��وم في األس��ب��وع إل��ى مناطق
األعمال .فندق ريكس من الفنادق األثرية
حيث يهدف إلى إظهار روعة عشرينيات
القرن الماضي من خالل منحك إحساسا ً

ب��أن��ك داخ���ل إح���دى ص��ال��ون��ات سان
فرانسيسكو في الماضي ،وذلك بالمدخل
المصنوع من الخشب واألثاث المصمم
على شكل أث��اث فترة العشرينيات
ومجموعة من األدوات المستخدمة إبان
تلك الفترة من كتب وفنون محلية فضالً
عن الغرف الفسيحة المغطاة بورق
الحائط والمصابيح المصنوعة يدوياً،
باإلضافة إلى حفالت موسيقى الجاز
وق���راءة الشعر .أم��ا فندق فونيكس
ويعرف أيضا ً بفندق روك آند رول وقد

فندق ترايتون

فندق ترايتون

فندق أوركرد غاردن

أقام به العديد من المشاهير ،ويعد من فنادق" :ديفا" و "تومو" و "بيجو" و
أغ���رب األم��اك��ن ف��ي ض��واح��ي سان "بوهيمي"
فرانسيسكو مع نمط الخمسينيات الذي
يسيطر على شكل الفندق والمجسمات يروج فندق ديفا لنفسه على أنه فندق
غريبة الشكل التي يحتويها ،وإضفا ًء العظماء ويتميز بأثاثه األنيق والمثير
للمرح ستجد العديد من الرسومات في التصميم مع السجاد األزرق اللون،
قاع حمام السباحة والتماثيل العجيبة في واألثاث المص ّنع من االستانليس ستيل
أفنية الفندق والغرف المفروشة بمالءات وأغطية السرير الفاخرة وممر للمشاهير
مرسوم عليها زه��ور ،ربما ال يعجب الذين مكثوا بالفندق ووقعوا فيه ،مع
الكثير لكن إذا كنت من محبي الحفالت موظفين ودودي��ن يهتمون بتلبية كافة
رغباتك ويبعد الفندق بضع دقائق عن
والمرح فيجب عليك زيارته.

فندق بيجو

أفضل المناطق السياحية ف��ي سان التكنولوجيا ،حيث يحتوي على منصات
فرانسيسكو .فندق تومو جنة لمهاوييس آي بود وتلفزيونات  LCDفضالً عن

فندق بوهيمي

ع��دة ألعاب فيديو من ب�لاي ستيشن،
نيتيندو وشاشة عرض  LCDضخمة،
باإلضافة لتزيينه بشخصيات الكوميكس
والتصميمات العصرية المفيدة ،كل ذلك
يجعل من اإلقامة في الفندق تجربة عجيبة
وغير عادية .أما فندق بيجو فقد استلهم
تصميمه من هوليوود ،حيث سُميت كل
غرفة من غرف الفندق الـ 65المليئة
باأللوان باسم أحد األفالم الشهيرة التي
صورت في مدينة سان فرانسيسكو كما
أن أسلوب األفالم منعكس في تصميمات
الفندق وزخارفه وفي لوبي الفندق ستجد
فندق فيرتيجو

مسرحا ً صغيراً يعرض أفالما ً عن سان
فرانسيسكو كل ليلة ،فضالً عن وقوع
الفندق في وسط المدينة وأسعاره معقولة.
ويعكس فندق بوهيمي الصغير األسلوب
البوهيمي الذي ساد الواليات المتحدة في
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات،
والذي نجح في عمله بالفندق مصممة
الديكور ساندرا سكوت ،وقد نجح الفندق
في جذب العديد من الفنانين والكتاب
وصانعي األفالم والمفكرين والرحالة،
وتتمتع غرف الفندق بالراحة واأللوان
القوية واآلسرة المريحة المصنوعة من

فندق دي آرتس

الصلب وأقمشة الموسلين ،فضالً عن
الصور األبيض واألس���ود الموجودة
بالغرفة إلعطائك إيحاء بالماضي.
فنادق" :فيرتيجو" و "أوركرد
غاردن" و "دي آرتس"
يحفل تاريخ فندق فيرتيجو بالعديد من
األح��داث حيث ك��ان قديما ً مبنيا ً لبيع

الخمور أثناء فترة حظر بيع الخمور
بالواليات المتحدة وبعدها موقع تصوير
لفيلم  Vertigoللمخرج ألفريد هيتشكوك
والذي استلهم الفندق اسمه منها واستخدم
بعض مشاهد الفيلم في تصميم ديكور
الفندق مثل المقاعد الجلدية ورأس
الحصان والمصابيح وغيرها من أثاث
مدمج مع التكنولوجيا الحديثة من شاشات
مسطحة ومنصات آي بود وشبكة واي

فاي .ويعد فندق أوركرد غاردن رابع
فندق في العالم يحصل على جائزة
التصميم الصديق للبيئة والموفر للطاقة
 LEEDنظراً اللتزامه بقواعد الحفاظ
على البيئة ،ويعتبر من أشهر الفنادق
الفاخرة التي تقدم منتجات خالية من
المواد الكيميائية والغرف الموفرة للطاقة،
والمطعم الذي يقدم األغذية العضوية
فقط مع حديقة خضراء فوق سطح مبنى

فندق فونيكس

الفندق ومركز للياقة البدنية .أما فندق
دي آرتس الموجود بالقطاع الفرنسي من
المدينة فيهتم باألعمال المعاصرة للفنانين
الدوليين ،حيث يوفر الفندق الراحة مع
التمتع بالرسومات واألعمال المرئية،
حيث سمحت إدارة الفندق ألفضل فناني
العالم الصاعدين بتصميم كافة غرف
الفندق ،مما جعل تجربة اإلقامة في
الفندق تجربة مثيرة وفريدة من نوعها.

