trendy zo sveta

COTTON HOUSE –
Autograph
Collection
Nový hotelový klenot Barcelony sa

nachádza iba pár minút od nákupného
bulváru Paseo de Gracia. Budova
Cotton House bývala centrom priemyslu
s bavlnou, čo sa odráža v mnohých
detailoch interiéru. Na terase si
objednajte melónový fresh džús a potom
vybehnite k rooftop pool, ktorý vám
predstaví Sagradu Familiu z perspektívy
šiesteho poschodia.

Milosh
Harajda
a „jeho“

BARCELONA

LOW BUDGET TIP: SOUL
BACKPACKERS
HOSTEL
V Barcelone nepotrebujete veľa peňazí,

aby ste si ju užili. Nový „hostel s dušou“
SOUL BACKPACKERS vďaka útulnému
interiéru, rozľahlej terase a adrese v srdci
štvrte L’Eixample je dokonalou voľbou na
váš letný trip. Všetky ikonické pamiatky
Barcelony máte v rádiu pár desiatok
metrov. Noc tu strávite za 18 eur a dvere
vám otvorí Eduard. Pozdravujte ho.

EL
NACIONAL
Nový bod na gastro mape

Milosh Harajda

Titul Master’s degree
v PR & Event Management
dostal v roku 2010 práve
v Barcelone, ktorá bola roky
jeho domovom. Dnes pôsobí
ako PR agent a kreatívny
konzultant v Prahe.
Pravidelne publikuje v tituloch
MAGNUS, ESQUIRE
a minulý rok podpísal
kontrakt s vydavateľstvom
Condé Nast, kde prispieva pre
Women’s Wear Daily.
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To najlepšie zo slovenskej architektúry a slovenskej módy sa spojilo
na galavečeri baumit Fasáda roka 2015. Počas večera predviedli
hosťom svoje jedinečné modely tri slovenské návrhárky, ktorých
tvorbu poznáte najmä z Bratislavských módnych dní – Veronika
Hložníková, Jana Jurčenko a Zlatica Hujbertová.

ONE OCEAN’S
CLUB
Dvere privátneho klubu

One Ocean’s Club privítali
prvých hostí iba pred pár
mesiacmi. Art Deco dizajn
krásne nadväzuje na
kontext prostredia magickej
Barcelonety a jeho výhodou
je, že odtiaľ môžete vyplávať
na more. Obe terasy sú totiž
postavené v prístave Port Vell
s výhľadom na olympijský
vrch Montjuic.

Jana Jurčenko predviedla to najlepšie zo svojej poslednej
kolekcie, ktorú premiérovo uviedla na jarnej časti
Bratislavských módnych dní.

Zlatica Hujbertová predviedla svoju
typickú minimalistickú tvorbu.

regiónu, ktorý preslávil
michelinový šéfkuchár Ferran
Adriá, sa volá El Nacional a
sídli v srdci štvrte Gracia. Na
relatívne malej ploche pavilónu
máte možnosť ochutnať celú
paletu špecialít Katalánska a
ďalších regiónov Pyrenejského
polostrova. Rozhodne
najštýlovejšia výkladná skriňa
miestnych receptov. Tour začnite
s bublinkami pri ustricovom bare.

Veronika Hložníková zožala so svojimi prepracovanými
modelmi obrovský potlesk.

*

Riaditeľ spoločnosti Baumit Ľuboš Fussek, Mária
Čírová. Moderátormi večera boli Adela Banášová
a Matej „Sajfa“ Cifra. Tomáš Sepp marketingový
riaditeľ spoločnosti Baumit (vpravo).
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