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Jade Mountain je perfektný hotel... ale perfektných
hotelov je dnes už vo svete neúrekom. A tak
sa v Jade Mountain
rozhodli ponúknuť
viac. Oveľa viac.
Unikátne útočisko pred
dnešným uponáhľaným
svetom.

Mountain
Dokonalý úkryt

pred stresom

súčasnosti
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J

ade Mountain
v sebe spája jedinečnú architektúru, nádherné prírodné
prostredie a osobité služby.
Nachádza sa na karibskom
ostrove St. Lucia a pre svoje
výnimočné prírodné krásy

získal prívlastok „Helena Západnej
Indie“ - podľa postavy z gréckej
mytológie Heleny Trójskej, považovanej za najkrajšiu ženu sveta.

Umelecké diela prírody

Ostrovu dominujú dva navzájom
prepojené sopečné vrchy Gros Piton
(786 m) a Petit Piton (739 m). Hoci
nie sú najvyššími v Karibiku, patria
bezpochyby medzi najočarujúcejšie
- spolu s okolitými sírnatými prameňmi a živým koralovým útesom
sú zapísané do Zoznamu svetové-

ho dedičstva UNESCO. Na celom
ostrove nenájdete miesto s lepším
výhľadom na Gros a Petit Piton,
ako práve Jade Mountain, a tak nie
náhodou každá izba v hoteli ponúka výhľad na tieto umelecké diela
prírody.

Ostrov Svätá Lucia

Architekt a zároveň vlastník hotela, Kanaďan Nick Troubetzkoy,
po úspešnom ukončení štúdia na
univerzite v Britskej Kolumbii
dostal ponuku, aby priletel na Svä-

tú Luciu a v rámci skupiny
architektov sa podieľal na
projekte prázdninových
víl. Čo sa však pôvodne
črtalo ako krátkodobá práca, rýchlo sa zmenilo na
celoživotnú lásku k ostrovu a jeho obyvateľom.
Preto keď sa mu neskôr
naskytla možnosť kúpiť
s partnermi rezort Anse
Chastanet, Nick nezaváhal
a stal sa z neho výkonný
riaditeľ. Pod jeho vedením
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tu televízor ani telefón. Po príchode
hostia dostanú mobilný telefón len
s jedným tlačidlom, ktorý počas
pobytu slúži na privolanie osobného komorníka v prípade potreby.
Internet je k dispozícií len v hlavnej
kancelárii hotela - pre tých, ktorí
potrebujú aspoň raz denne skontrolovať svoje e-maily.

Jade Mountain Club

O

do dvier každého útočiska vedie betónový chodník ku hlavnej budove.
V nej sa nachádza Jade
Mountain Club, kde sa servírujú
raňajky, obedy, večere, popoludňajší
čaj i rôzne kokteily. Okrem klubu
tu možno nájsť aj hotelovú kance-

rezort prešiel redizajnom, ktorým absolútne poprel konvenčný
pohľad na štruktúru
hotelov, kde všetky izby
vyzerajú navlas rovnako. K dizajnu každej
izby pristúpil indivi-

Infinity Pool Sanctuaries

P

odľa vyjadrenia samotného
architekta - v Jade Mountain
nenájdete izby, suity, bungalovy
ani vily. Ubytovacie jednotky sú také originálne, že ich označuje
aj originálnym názvom „Infinity Pool
Sanctuaries“, čo vo voľnom preklade

do prírody. Chýbajúca stena môže v hosťoch spočiatku vyvolávať nepríjemný
pocit, že ich niekto zvonku pozoruje,
avšak obavy v tomto prípade nie sú vôbec
odôvodnené. Nick ubytovacie jednotky
zakomponoval do prostredia tak dômyselne, že akékoľvek dotieravé pohľady sú
jednoducho vylúčené. Aby sa ubezpečil,
že ochrana súkromia je skutočne dokonalá,
skontroloval ďalekohľadom všetky miesta
na zemi aj na vode, ktoré by mohli lákať
potenciálnych záujemcov o súkromný
život hostí. Nahliadnuť dovnútra útočísk
by sa dalo jedine z vrtuľníka. Avšak na Sv.
Lucii existujú len dva dostupné vrtuľníky,
a ich vlastníkov Troubetzkoy dobre pozná,
navyše, uzavrel s nimi dohodu, že nebudú
prelietavať popri hoteli, aby súkromie hostí
nijako nerušili. Za hodnovernú skúšku
„nepriestrelnej ochrany“ možno považovať
pobyt niekdajšieho miláčika bulváru Amy Winehouse - v Jade Mountain, z ktorého neexistuje žiadna fotodokumentácia.

duálne, pričom spoločným menovateľom
sa stala jeho záľuba vo
veľkých otvorených
priestoroch a harmónii
s vonkajším prostredím. Tieto základné
princípy na ešte vyššiu
úroveň posunul pri
budovaní Jade Mountain.
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musel miešať v stolnom
mixéri, pomaly, jedno vrecko
po druhom.

Skvelý výber

Na pláži pod Jade Mountain sa nachádza Nickov
prvý projekt - rezort Anse
Chastanet a hostia z Jade

Únik do raja

Jade Mountain je
vďaka romantickej
nálade, maximálnemu
súkromiu a dokonalému pohodliu veľmi
vhodným miestom
pre medové týždne,
oslavy výročí či únik
do raja vo dvojici.
Nezriedka sa stáva,
že hostia zo svojich
útočísk nevytiahnu nos
dva aj tri dni za sebou.
Rekord hotela vraj drží
pár, ktorý po checkine zmizol vo svojom
útočisku na päť dní
a päť nocí... Televízni
maniaci a ľudia závislí
od komunikačných
technológií si tu neprídu na svoje. Nenájdu

kajakoch, vybudovaný účelový
areál pre horské bicyklovanie
(jediný v Karibiku), vyskúšať

all inclusive predstavuje cca 400
eur pre dvojicu na noc. Ak vás
cena neodradila a chceli by ste

všetky vodné športy, kokteilové
párty na lodi pri západe slnka
či služby jedného z najlepších
potápačských centier s PADI
certifikáciou v Severnej a Strednej Amerike.
obyt v Jade Mountain,
samozrejme, nie je
lacnou záležitosťou.
Ceny za prenocovanie
pre dvojicu sa pohybujú v rozpätí 1.200 - 3.500 eur bez stravy,
ceny s polpenziou v rozpätí
1.500 - 3.700 eur a príplatok za

jedinečné zážitky v Jade Mountain vyskúšať na vlastnej koži, pre
viac informácií kontaktujte cestovnú kanceláriu Magic Travel.

P

láriu, pavilón jogy, fitnes centrum
a hotelové spa. Keďže útočiská sú
zasadené v kopci a hlavná budova sa týči na jeho samom vrchu,
mnohé spojovacie chodníky vedú
vzduchom a vytvárajú zložitú spleť
mostíkov. Vzhľadom na skutočnosť,
že ide o ťažko prístupný terén pre
ťažkú techniku, takmer celý areál
bol vybudovaný ručne. Aj cement,
použitý pri stavbe mostíkov, sa

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk

Mountain môžu využívať
všetky jeho zariadenia
a služby (opačne to však
neplatí). Majú tak prístup
do rôznych reštaurácií s rozmanitými typmi kuchyne,
môžu si vyberať medzi
dvoma sériami cvičení jogy,
medzi dvoma hotelovými
spa, využívať organizované
turistické výlety aj výlety na

znamená „útočiská s infinity bazénom“.
Pre privátne infinity bazény Nick špeciálne vyberal dlaždice podľa toho, ako
sa na nich láme svetlo. Navyše, všetky
sú vybavené chromoterapeutickým
podsvietením, ktoré si hostia môžu
prispôsobiť tak, aby na nich pôsobilo čo
najviac upokojujúco.

Absolútne súkromie

Útočiská majú len tri steny a na zostávajúcej štvrtej „stene“ - v smere na dvojicu
vrchov Gros a Petit Piton - sú otvorené
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