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بــدون شــک بــرای هر
پرونده
گردشگری مهم است
هتلی که قرار است در
آن جا ساکن شود ،یک
سری امکانات رفاهی اولیه را داشته
باشد .در کنار این مسئله ،چشم انداز
آن هتل هم مورد توجه قرار می گیرد و
بسیار اهمیت دارد که محل استراحت
مسافران در مکانی خــوش آب و هوا
با منظره ای زیبا مانند جنگل یا دریا
و  ....باشد .در ایــن بین ،بسیاری از
گردشگران هم حاضرند تجربه های
عجیب و غریبی در طــول سفر خود
در هتل هــای مختلف داشته باشند،
هتلهایی که شاید شکل و مکان آن ها
خیلی متعارف نباشد .امروزه بسیاری از
گردشگران عالقه مندند در هتل هایی
اقامت داشته باشند که امکاناتی خاص
دارند یا به شکلی از دیگر هتل ها جدا
هستند .در پرونده امروز زندگی سالم
قصد داریــم با شما به  8هتل عجیب و
غریب جهان سفر کنیم! ما فهرستی
از برخی هتل های خاص ،منحصر به
فــرد و غیرمعمول از سراسر جهان را
گردآوری کرده ایم ،پس در ادامه با ما
همراه باشید.

کنار ماهیها بخوابید

هــــتلهایی

دریایی،منکـیوزرافهای!

نام هتل :دریایی مانتا
در کدام کشور :تانزانیا
این هتل از لوکس ترین هتل های جهان است که درجزیره پمبا در زنگبار قرار دارد و منظره منحصربه
فردی از اقیانوس هند و ساحل آفریقایی را برایتان فراهم می کند .اتاق زیر آب وجه تمیز این هتل از
سایر هتل های دنیاست که هر اتاق حدود  ۴متر زیر دریا قرار دارد و انواع ماهی ها در تمام طول روز
از کنار دیوار های شیشه ای عبور و اقامت شما را هیجان انگیزتر می کنند .هزینه اقامت در این هتل
شبی  ۱۵۰۰دالر است.

آشناییباخاصترین،جذابترینومشهورترین
هتلهایمنحصربهفردوغیرمعمولدنیا

آرامش در شوره زار

یک رویای شنی

نام هتل :نمکی

نام هتل :شنی و ماسه ای

در کدام کشور :بولیوی

در کدام کشور :انگلیس

این هتل در سال  ۱۹۹۸فقط از نمک و در دل بزرگ ترین کویر نمکی جهان
«ساالر دویونی» ساخته شده است یعنی دیوارها ،سقف ها ،میزها ،صندلی ها و
دیگر قسمت های اتاق ها ،همه از مکعب های نمک معدنی ساخته شده اند .این
هتل بیش از  ۴۴۶۰متر مربع وسعت دارد و شامل  ۳۰اتاق و سوئیت است که هر
یک از این اتاق ها یک حمام اختصاصی ،آب گرم و سرد ،یک تلفن ،فضای نشستن
کوچک و گرمایش دارد.این مکان همچنین محلی برای در تماس بودن مسافران
هتلباطبیعتوآسودنمطلقآنهاست.اگرچهمصرفزیادنمکبرایبدنخوب
نیست اما قرار گرفتن در نزدیکی نمک همیشه به عنوان روشی با خاصیت های
درمانی ،شامل بهبود تنفس و خواب انسان در نظر گرفته می شود.

فهرست عجیب و غریب ترین هتل های دنیا را با هتل شن و ماسه ای در ساحل Weymouthدر انگلیس که اولین هتل
شنی دنیاست ،ادامه میدهیم  .این هتل توسط چهار مجسمه ساز انگلیسی به وسیله هزار تن شن تنها در عرض یک
هفته ساخته شده است .عالوه بر این ،مجسمه های بزرگ و چشمگیری نیز در این هتل از شن ساخته شده اند .فضای
اتاقها،شاملتختخوابهاومبلمانهانیزازشنتشکیلشدهاند.هزینهاقامتدراینهتلولذتبردنازستارههای
ساحلی آسمان شب ،برای هر تخت ۱۰پوند است .تنها جنبه منفی این هتل نداشتن سرویس بهداشتی و حمام است!

معلق در آسمان
نام هتل :رشته طناب جنگلی
در کدام کشور :آلمان
این هتل یکی از خارق العاده ترین مکان ها برای اقامت در آلمان است .آیا
میخواهید یک شب عالی را در خارج از منزل بگذرانید؟ اگر ترس از ارتفاع ندارید
پس به جایی مناسب آمده اید! به عنوان بخشی از یک تجربه ماجراجویانه در این
جا،بهافرادآموزشدادهمیشودبهطورایمنازدرختباالبروندتابتوانندبهتخت
خواب هایشان روی درخت ها برسند .با توجه به طول باال رفتن تا تخت خواب
و ارتفاع تخت روی درخت ،افراد مجازند تنها یک چراغ و یک کتاب همراه خود
ببرند .برای اقامت یک شب در این چادر های درختی باید  ۳۰۰دالر بپردازید.

استراحت روی کوهی مرموز در جنگل

هم اتاق شدن با زرافهها

نام هتل :کوهستان جادویی

نام هتل :زرافهها

در کدام کشور :شیلی

در کدام کشور :کنیا

هتلهای کوهستان جادویی شیلی یکی از عجیب ترین
هتل های روی کره زمین است چرا که مسافران ،زندگی
درونیکآتشفشانراتجربهمیکنند!اینهتلبهصورت
یک آتشفشان زیبا طراحی شده و به جای گدازه ،آب از
آن خارج و روی دیواره سنگی و پنجره های هتل سرازیر
می شود .هتل  ۹اتاق لوکس دارد که همگی با امکانات
مدرنوپنجرههایبزرگبهجنگلوحیاتوحشخارجاز
هتلشاملتوکان،ایگوانا،یوزپلنگآمریکاییومارمولک
مشرف هستند .هزینه اقامت در این هتل ،هر شبانه روز
حدود ۲۵۰تا ۴۰۰دالراست.

هتل زرافهها نام هتلی است که در کشور کنیا در شرق آفریقا واقع شده است و یکی از مشهورترین ،خاصترین و
جذابترین هتلهای جهان به حساب میآید .همانطور که از نام هتل زرافهها بر میآید ،جذابیت این هتل به دلیل
وجود دوستان گردن درازی است که همراه مهمانان در همین هتل زندگی می کنند! در همه جای این هتل زرافه
ها آزادانه به این سو و آن سو
می روند .ساکنان این هتل
می توانند در ناهارخوری
هـــای داخ ــل ــی و محیط
خــارجــی غــذا میل کنند.
این هتل  ۱۰اتاق لوکس
و مجهز دارد و می تواند از
 ۲۵مهمان پذیرایی کند.
میانگین قیمت اقامت در
ایــن هتل ب ــرای یــک شب
 ۴۸۵تا  ۶۸۵دالر است.

خوابیدن در سردترین جای ممکن
نام هتل :یخی
در کدام کشور :سوئد

در کلبه شیشهای اسکیموها

هتل یخی سوئد یکی از جاذبه های گردشگری سوئد است که هر ساله ،هزاران نفر را از نقاط مختلف جهان
به سمت سوئد می کشاند .ساخت هتل یخی سوئد در اکتبر هر سال آغاز می شود تا در فصل زمستان پذیرای
گردشگران باشد .این هتل به امکانات مدرنی مجهز است که دمای هتل را ثابت نگه می دارند و همچنین
امکان استفاده از استخر آب گرم
نیز در هتل وجود دارد .در این
مجموعه خارق العاده توریستی
حتی کلیسایی فوق العاده زیبا
از یخ با شمعدان هــای یخی و
تزییناتیخیرهکنندهوزیباوجود
دارد که هر ساله پذیرای عروس
و دامــاد هایی از سراسر جهان
اســت کــه مــراســم آغــاز زندگی
مشترک خود را در آن برگزار می
کنند .هر ساله حدود  ۵۰هزار
بازدیدکننده به ایــن هتل می
آیند و هزینه هر شب اقامت در آن
حدود هزار دالر است.

نام هتل :کاکسکالتانن
در کدام کشور :فنالند
کلبه هــای اسکیمویی شیشه ای ایــن هتل،
محیطی خصوصی ،مناظری تماشایی و یک
تجربه استثنایی در قطب را در اختیار مسافران
قرار میدهند .همچنین شما می توانید محیط
تماشایی اطــراف این هتل را به وسیله سورتمه
هایی که با سگ هــای هاسکی یا گــوزن های
شمالی کشیده می شوند ،بگردید .غیر از کلبه
های اسکیمویی خاص این هتل ،فرصت دیدن
شفق قطبی ،انگیزه ای عالی برای اقامت در این
هتل است .این هتل همچنین یک سونای بخار
بزرگ ،یک کلیسای برفی و یک کافه یخی دارد.
قیمت اقامت در هر کدام از کلبه های این هتل
حدود ۲۰۰دالربرایهرشباست.
منابع این پرونده :برترینها ،عصر جدیدwonderslist،

