HOTEL PIOLETS PARK & SPA

Com a casa
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La pràctica de l’esquí és, sens dubte, un dels atractius més importants que té
Andorra per oferir als visitants cada temporada. A banda de les estacions per
practicar aquest esport, la xarxa hotelera és un dels sectors que s’involucra per
oferir un complement a l’alçada de les pistes que ofereix el país, i els empresaris
procuren tenir els seus establiments a punt a l’inici de cada temporada. Aquest
és el cas de l’Hotel Piolets Park & Spa, que cada any sorpren als clients amb
remodelacions en les seves instal·lacions, que ajuden a incrementar-ne l’atractiu.
Comptant amb una situació privilegiada, aquest hotel és el camp base ideal per
gaudir de la muntanya tant a l’hivern com a l’estiu. Aquesta infraestructura,
que any darrera any se supera i sorprèn, completa les necessitats dels clients,
siguin del tipus que siguin: gent jove, solters, famílies, grups... etcètera. Enguany
presenta una nova cara per algunes de les seves habitacions, remodelades per un
equip d’interiorisme, que ha realitzat un projecte actual i representatiu del que ha
de ser un establiment hoteler avui en dia.
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Dotades amb balcó o terrassa, totes les habitacions
tenen unes vistes increïbles a la muntanya.
L’interior forma part d’aquest concepte, creant
una harmonia visual, i pel qual s’han utilitzat colors i
materials que fusionin aquesta idea.

Després d’una jornada esgotadora per la muntanya, el client d’un
hotel vol sentir-se confortable
i a gust a la cambra d’hotel que
hagi escollit llogar durant l’estada.
Aconseguir acomplir les expectatives dels hostes és la fita que aconsegueix l’Hotel Piolets Park & Spa
amb aquesta remodelació. L’equip
que hi ha treballat precisament ha
comptat amb aquesta pauta com a
punt de partida per dissenyar l’interior d’aquestes habitacions, així
com les cambres de bany. L’estil
que ha guiat els treballs és el de
l’hotel de muntanya actual, amb
tots els avenços i les comoditats
que ara es poden tenir a l’abast en
el mercat.
Els materials que s’han utilitzat, segons ha explicat l’equip de disseny,
són els que estan presents a la natura, i sens dubte en un país com
Andorra, la fusta és l’elecció més
adient. Els colors també han estat
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escollits segons el que ofereix l’entorn natural que té l’establiment,
situat a peu de pistes. Al terra de
l’estança principal, s’hi ha col·locat
un paviment de fusta de làrix. En
aquest sentit, els professionals
han escollit el làrix perquè no s’ha
d’oblidar que s’està treballant en un
espai que serà utilitzat per moltes
persones, i cal tenir en compte la
durabilitat dels materials. El làrix
és més resistent i durable que l’avet,
per exemple. Aquest últim ha estat escollit per al revestiment de
les parets. Així doncs, amb la fusta
present s’assegura un ambient càlid
i confortable, propi d’una cambra
d’un hotel de muntanya, però amb
les característiques necessàries per
ser una alternativa molt pràctica.
En el cas del terra i dels murs del
bany, s’ha elegit un gres porcellànic
en color blanc trencat; opció que
aporta un espai per la higiene personal net i relaxant.

A la habitació, encara que és un
espai reduït, s’hi ha volgut aportar
tots els elements necessaris per a
què els hostes tinguin diferents
zones per, per exemple, la lectura,
relaxar-se o, fins i tot treballar si
és necessari. Així doncs, s’ha collocat un sofà-llit i un moble bar,
ideals per relaxar-se o llegir. Però
també es pot fer ús d’una taula llarga per a qualsevol altra activitat.
Aquestes habitacions no només
ofereixen una zona per dormir, si
no que esdevenen una petita llar
que els clients podran viure com
a pròpia després d’una jornada
d’esquí. Per això també s’ha optat
per uns llits de qualitat garantida.

> La fusta és l’element principal en l’interiorisme de
l’habitació, combinant el material noble amb tocs
d’altres elements també d’aspecte natural
>> Els colors naturals del mobiliari són una eina més
per aportar calidesa i confort en una habitació que
convida al descans
>>> La cambra té diferents zones, gràcies a la
col·locació estratègica del mobiliari, així com els colors
utilitzats

El mobiliari fet a mida ha estat pensat per a cada tipus de categoria
d’habitació, i tot ell ha estat realitzat en fusta i xapa d’acer. Precisament, en haver-hi diferents categories aquesta es pot constatar en
el bany. En aquest espai i segons
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la categoria hi ha banyera i dutxa,
o bé en altres cambres més senzilles s’ha optat per una de les dues
opcions. El que sí és que es tracta
d’uns equipaments de molta qualitat i pensats per aportar la màxima
confortabilitat. És el cas del lavabo,
amb un moble de fusta d’avet ampli i un bol de porcellana blanc. Les
dimensions del bany augmenten
amb la presència d’un gran mirall.
Tota l’habitació està il·luminada
amb LEDs disposat d’una manera
que la llum és càlida i indirecta,
transformant la cambra en un espai càlid i acollidor, que convida al
descans i a la relaxació.
CONSTRUCTORA: Construccions Mariné
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