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WAKACJE...
czyli w domu jak na urlopie!
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Zakończenie

Wstęp
Podróże kształcą. I uszczęśliwiają! A wszystko dlatego, że przez chwilę możemy
oderwać się od rzeczywistości, od wszystkiego, do czego przywykliśmy. Wakacje
to doskonały czas, by podróżować, zwiedzać, odkrywać, poznawać, chłonąć,
rozkoszować się i – choć przez chwilę – żyć innym życiem. Podpowiadamy,
co zrobić, by wakacje nigdy się nie skończyły. Niezależnie od tego, co lubimy:
ekscytujące wybrzeże Miami, starannie przystrzyżone trawniki Bath,
imponującą
architekturę
Portugalii
czy
rajskie
plaże
Tajlandii,
możemy
cieszyć
się
pięknem
tych
miejsc
przez
cały
rok.
Przedstawiamy
dziesięć
wybranych
kierunków
urlopowych,
dziesięć
wakacyjnych stylów i ogromną liczbę produktów, które sprawią,
że nasze domy będą słoneczne również wtedy, gdy lato dobiegnie
końca. Wystarczy otworzyć nasz niezwykły ebook i udać się w podróż
bez wychodzenia z domu. Każde miejsce, które prezentujemy,
ma swój czar, swoją historię i swój niepowtarzalny styl. Andaluzja zachwyci
orientalnymi wnętrzami, Marakesz – kolorystyczną wolnością stylu boho, Ibiza
– połyskującą bielą, a Prowansja – lawendowym romantyzmem. To jeszcze nie
wszystko! Warto sprawdzić, czym kuszą Tanzania, Sylt i Santorini, co kryją
Dubaj i Miami oraz jak smakuje „la dolce vita” na wybrzeżu Amalfi. Czas
przygotować się na nieustające wakacje i cieszyć magią inspirujących
miejsc przez cały rok. Wyjaśniamy, co zrobić, by w domu czuć się jak na urlopie!
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36° 40’ N 4° 29’ E

Andaluzja
Witajcie w Andaluzji – krainie,
gdzie kultura hiszpańska
spotyka się z arabską.
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Mauretańska

Opowieść

Andaluzja jest najdalej na południe wysuniętym regionem Hiszpanii. Ciepła, przyjazna,
magiczna stanowi swoisty pomost pomiędzy kulturą Maurów i mieszkańców Morza
Śródziemnego. Muzułmanie mieszkający w Andaluzji zwani Maurami sprawowali tu
rządy w średniowieczu, a ich spuściznę można podziwiać do dziś w Kordobie, Granadzie
i Sewilli. Wystarczy spojrzeć na Alhambrę wznoszącą się nad miastem, by poczuć się
jak w jednej z baśni z Tysiąca i jednej nocy. Stalaktytowe łuki, kolumnady, dziedzińce,
mozaiki w nasyconych barwach i skomplikowane arabeski od wieków inspirują i
zachwycają.
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“

W ZAWIESZENIU
MIĘDZY DWOMA
ŚWIATAMI

„
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25°18’N, 55°20’E

Dubaj
Ekskluzywny Dubaj pobudza
zmysły i wyobraźnię.
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Kwiat Pustyni
Egzotyczny Dubaj to jeden z siedmiu emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty
Arabskie, którego stolicą jest…miasto Dubaj. Leżący nad Zatoką Perską Dubaj jest jak
pustynna fatamorgana wyłaniająca się z piasków. Tak nowoczesna, że aż nierealna. To
tu znajduje się najwyższy budynek świata: liczący 828 metrów hotel Burdż Chalifa. My
jednak wolimy Dubaj rodem z Targu Przypraw, który zabiera nas w przeszłość: kosze
wypełnione przyprawami, ziołami i naturalnymi barwnikami to wspaniała wnętrzarska
inspiracja. Oranże, żółcienie i rdzawe czerwienie warto komponować ze stalą, miedzią
i szkłem.

“

DUBAJ:
TU PRZESZŁOŚĆ SPOTYKA
SIĘ Z JUTREM

„
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38°54’32’N 1°25’58’E

Ibiza
Słońce, morze, dobra zabawa
– daj się ponieść stylowi Ibizy!
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Na Białej Fali
Ibiza, trzecia co do wielkości wyspa hiszpańskiego archipelagu Balearów, ma dwie
twarze: z jednej strony szalona zabawa, a z drugiej nieskazitelna natura sprawiają, że wiele
osób chętnie tu wraca. Warto dać się ponieść białej, energetycznej fali! Oczy cieszą
białe, skąpane w słońcu leżaki, białe, drewniane tarasy, białe, rozgrzane mury – wszak
Ibizę nazywa się Białą Wyspą. Nocą Ibiza nie śpi, a światło księżyca posrebrza to, co za
dnia było białe. Połącz biel ze srebrem i stwórz Ibizę we własnym salonie!

“

IBIZA – BIAŁA,
WAKACYJNA
GORĄCZKA

„
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30° 56’ N 8° 24’ W

Marrakesz
Odcienie różu i czerwieni
przetykane turkusem, zielenią
bądź złotem. Kochasz kolory?
Poczuj magiczne boho!
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MagiczneBoho

Tym, którym znudziły się nowoczesne, stonowane aranżacje, gorąco polecamy styl
boho. Feeria barw, zestawianie pozornie niepasujących do siebie wzorów i kolorów,
miękkie dywany, meble i dodatki w różnych stylach – to nie tylko boho, ale także
kwintesencja marokańskiego stylu. Marrakesz to kulturowa stolica Maroka, jedno z
czterech – obok Casablanki, Tangeru i Fes – największych miast tego kraju. Serce
Marrakeszu bije w dzień i noc: wystarczy zajrzeć na plac Djemaa El Fna, by poczuć
jego rytm.

“

MARRAKESZ
–
UCZTA DLA
ZAKLINACZY
KOLORÓW

„
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25° 47’ 16“ N 80° 13’ 27“ W

Miami
Podziwiaj bajkową plażę Miami
Beach…znad basenu!
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PoolParty
Plaże, street-art, ciekawa architektura: Miami to kolory i wszechobecny luz. Czar
tego miasta na Florydzie kryje się w panującej tu atmosferze. Tropikalna lekkość bytu
i karaibski błysk sprawiają, że wszystko wydaje się piękniejsze. Wystarczy zrelaksować
się pod rozłożystą palmą trzymając w ręku koktajl z palemką i podziwiać figlujące
w turkusowej wodzie promienie słońca, by poczuć pełnię życia. Słoneczne pastele
na jasnym tle, zabawne dodatki kojarzące się z pełnią lata, lekkie, błękitne meble i
piaskowe drewno pomogą stworzyć look rodem znad basenu w Miami!

“

MIAMI:
PRZESTRZEŃ, LEKKOŚĆ
I NIESKRĘPOWANIE

„
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43°40’ N 5° 46’ E

Prowansja
Fioletowe tkaniny, hafty, falbany,
drewno, kamień, zioła – poczuj
czar Prowansji!
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LawendowePola
Lawenda, róże, tuberozy – tak pachnie Prowansja. Tutaj liczą się nie tylko widoki, ale
również zapachy! Od wielu lat Prowansja jest jedną z najchętniej odwiedzanych części
Francji. Kto nie chciałby zobaczyć na własne oczy lawendowych pól i zielonych winnic?
Wąskie, brukowane uliczki, kamienne domy i skąpane w słońcu wzgórza nadają temu
regionowi niepowtarzalny charakter. Poetyczna Prowansja to także piękne wnętrza
łączące szyk przeszłości z wiejskimi elementami. Aby przywołać czar tej krainy, warto
zdecydować się na kompozycje z lawendy i dodatki w kolorze lawendowym.
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“

SUSZONA
LAWENDA
WYPEŁNI
DOM PIĘKNYM
ZAPACHEM

„
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36°25’N 25°26’E

Santorini
Tutaj różowe okulary nie będą
potrzebne. Mistyczny kobalt
Santorini zaczaruje Twój świat!
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Mistyczny Kobalt

Santoryn, znana także jako Santorini, to wyspa wulkaniczna archipelagu Cyklad
położona na Morzu Egejskim. Skaliste wybrzeże i czarowne plaże pokryte czarnym
piaskiem wspaniale kontrastują z biało-niebieską architekturą miasta. Śnieżnobiałe
mury i kobaltowe dachy w kształcie kopuł to wizytówka tej wyspy. Mistyczny kobalt od
lat kojarzy się z wizjami, inspiracją i natchnieniem! Chcesz poczuć się jak na Santorini?
Białe ściany i śnieżne obicia mebli będą pięknym tłem dla mocnych, kobaltowych
dodatków: poduszek, pledów, wazonów i zastawy stołowej. Do tego odrobina soczystej
zieleni, jasne, naturalne drewno i można poczuć się jak na wakacjach.

“

MISTYCZNY KOBALT
TO TAJEMNICA I SKARB

„
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54° 54’ 58’’ N 8° 19’ 52’’ E

Sylt
Sylt to miejsce, gdzie światło
odgrywa kluczową rolę. Z każdą
porą dnia wyspa wygląda
inaczej.
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Wydmowy

Minimalizm

Kto raz odwiedził Sylt u wybrzeży Niemiec, ten wie, dlaczego nazywa się go Królewską
Wyspą. To miejsce zmagania się trzech żywiołów: Wody, Wiatru i Ziemi. Szaro-beżowe
wydmy, głęboki granat morza i geometryczne, niewymagające trawy tworzą pełne
dramaturgii krajobrazy. Ten wysmakowany minimalizm jest jednocześnie nowoczesny
i ponadczasowy. Wnętrza nawiązujące do stylistyki Syltu będą oszczędną odą do
Natury. Prostota i przestrzeń, drewno i kamień, wyszukana gra tekstur i wszechobecne
światło – oto kwintesencja Królewskiej Wyspy. Do tego kominek i tlący się w nim
ogień sprawią, że minimalistyczne wnętrze stanie się bardzo przytulne.

“

DUŻE OKNA
TO ŁĄCZNIK
Z NATURĄ

„
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6°00’ S 35°00’ E

Tanzania
Tanzania spodoba się miłośnikom
dzikiej natury…i dzikich wnętrz.
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Safari wSerengeti
Leżąca we wschodniej Afryce Tanzania zachwyca swoim naturalnym bogactwem: Park
Narodowy Serengeti został wpisany na listę światowego dziedzictwa. Na tej trawiastej
sawannie wzrok przyciągają nieliczne skaliste wzgórza, kępy drzew akacjowych oraz
migrujące antylopy, zebry i bawoły. Idealne miejsce na safari! Barwy spalonej słońcem
afrykańskiej ziemi sprawdzą się także we wnętrzach: ugry, ochry i brązy sprawią, że
poczujesz się jak na Czarnym Lądzie bez wychodzenia z domu. Do tego zwierzęce
wzory, geometryczne motywy, maski oraz rzeźby – z Afryką nie trzeba się żegnać!

“

TANZANIA
–
STYL Z WIDOKIEM
NA KILIMANDŻARO

„
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40° 38’ N, 14° 36’ E

Wybrzeże
Amalfi
Śródziemnomorska dusza,

włoskie serce – la dolce vita na
wybrzeżu Amalfi.
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La dolce

vita

Wybrzeże Amalfi we Włoszech uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na
świecie. Lazurowe morze pięknie kontrastuje z zielenią włoskich wzgórz i kolorami
rozsianych po nich miasteczek i wsi. Wśród cytrynowych drzew i różowo-czerwonych
krzewów bugenwilli można poczuć, jak naprawdę pachnie „słodkie życie”. Amalfi jest
jak klejnot na wzgórzu, dlatego warto zainspirować się barwami drogocennych kamieni
szlachetnych. Bogata zieleń, głęboki turkus, złocista żółcień pomogą stworzyć wnętrza
rodem z włoskiego filmu.

“

SZLACHETNE
PIĘKNO FILMOWEGO
ŚWIATA

„
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Zakończenie

ŻYCZYMY INSPIRUJĄCYCH WAKACJI!

