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Zobacz jak

ale kiedy to już robię, to chciałbym by było to warte mojego
czasu i pieniędzy. Hotel Vagabond jest właśnie takim
miejscem. Pięknym, pełnym doświadczeń, ale i niesamowicie
drogim. Pieniędzy starczyłoby mi najwyżej na dobę, ale sam
fakt przebywania pośród tej całej sztuki i otaczającego nas
piękna, byłoby doświadczeniem co najmniej świetnym. Lubię
takie klimaty.

Jeszcze w tym miesiącu hotel Vagabond zostanie otwarty w Singapurze. Został on
zaprojektowany w taki sposób, by goście mogli zanurzyć się w luksusowym świecie
sztuki, ale także w doskonałym jedzeniu i wspólnych rozmowach. Za projekt
odpowiada słynny francuski projektant Jacques Garcia. Garcia zasłynął z
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wielu znanych konstrukcji jak Hotel Costes w Paryżu, Hotel Danieli w Wenecji, Hotel
Mamounia w Marrakeszu, a ostatnio Nomad w Nowym Jorku. Być może nie są one
tak ambitne jak podwodny hotel polskiego developera, ale z pewnością cieszą
stylem, smakiem i wyczuciem.

Archer: ładny
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Artykuły dla hotel
Wesele w hotelu? Czemu nie!
Robert De Niro inwestuje w hotele. Najpierw Nowy Jork, teraz Szanghaj
Hotel przyjazny Instagramowiczom
Hotel, w którym oprócz szlafroków dostaniesz płaszcz Burberry
Jak wydać 5 milionów w jeden dzień?
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Najnowsze w techManiaK.pl
10h Znamy specyfikację najtańszego tabletu od
Amazon tablet
Jeśli kupię sprzęt do gier, to na pewno nie będzie to
laptop mobi
11 najlepszych ćwiczeń na barki active
Aktualne promocje: Android i iOS (7-12.09) app
EA usuwa gry z AppStore. Dlaczego? app
Rambo: The Mobile Game - premiera na iOS app
Wikipedia otrzymuje kolejną funkcję w nowej
aktualizacji app
Miasto, gdzie Aladyn i Sindbad poczuliby się jak w
domu lux
Problem z wyrzuceniem zużytego AGD? Już nie!
Dostawcy obowiązkowo będę go musieli od Ciebie
odebrać agd
Prawdziwą duszą i sercem Vagabond jest salon – nowoczesna interpretacja w
paryskim stylu – gdzie będzie można dobrze zjeść, odpocząć podczas słuchania
kwartetu jazzowego czy napawać się pięknem malowideł, rzeźb, sztuki.
Interesujący wydaje się być także teatr – tak, jest nawet osobisty teatr. Kiedy
będzie można go odwiedzić? Nie będzie to takie proste, bowiem zapisy trwają już
od jakiegoś czasu, a pierwszeństwo mają jak zwykle znane osobistości. Śmiertelnik,
oczywiście z odpowiednio wypchanym portfelem, będzie musiał zaczekać co
najmniej pół roku na uwolnienie zapisów.
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Teclast X98 Pro (dwa systemy, mocna konfiguracja) w
dobrej cenie tablet
Test | Huawei P8 Lite. Smukły i ładny, ale wciąż
"średniak" gsm
Ruszają zapisy na gogle OSVR HDK v1.3! 3d
Na dniach zadebiutuje Honor 4C w nowej wersji gsm
Dell Venue 10 Pro (5056) z Intel RealSense 3D i
Cherry Trail tablet
Projektanci mody w piłkarskim świecie. Z cyklu: co by
było gdyby... lux

Media Expert: Nocne przeceny na nowoczesne
telewizory tv
GoPro przedstawia kamerę VR 360 ‘Odyssey’ 3d
Samsung zaprzyjaźnił się z metalem na dobre. Galaxy
A9 na horyzoncie gsm
Periscope właśnie umożliwił oglądanie i nadawanie
obrazu w pozycji poziomej app
HP prezentuje laptopy z serii ProBook 400 G3 mobi
wszystkie wpisy »

Ostatnie komentarze
Chyba na tym polega używanie zegarka,
ze się z nim chodzi:) Strasznie to męczy.
Przeważnie człowiek...
Zapewne jakbym miał wystarczająco dużo pieniędzy, to bez wahania udałbym się
do Vagabond. Nie traktowałbym tego jako stricte hotelu, gdzie mogę odpocząć i
zregenerować siły. Traktowałbym to jako miejsce turystyczne, które warto
zwiedzić, zrobić kilka niezapomnianych fotograﬁi, a może i nakręcić mały ﬁlm. To
byłaby świetna przygoda, choć z drugiej strony brzmi to śmieszne, prawda? W
końcu to tylko hotel – ale za to jaki.
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Totalna klapa bentleya. Inaczej ubrane
audi Q7 za podwojna cene i okropny
klocowaty design w...
Zamierzam pojechac do Pekinu na
wieksze zakupy. Czy wlasnie w tym
markecie Silk Market jest...
Z wszystkich wymienionych chyba
najbardziej przypadło mi do gustu Audi
– tu widać jakim...

quartz = mega wygoda , automat
meczarnia trzeba duzo chodzic z nim

Łowcy Promocji
Polub tę stronę

2,4 tys. polubienia

Łowcy Promocji
Wczoraj o 01:35

Taka okazja może się długo nie
powtórzyć.

LG G4 w rewelacyjnej cenie
na iBOOD.pl. Tylko dzisiaj |
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GSMMANIAK.PL
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