Warszawa, 23 czerwca 2015 r.

W 8 dni dookoła świata
Westwing zaprasza w podróż do niezwykłych miast
Paryż? Mediolan? Rio de Janeiro? Nie wiecie, które miasto wybrać na wakacyjny
odpoczynek? Podpowiemy Wam! W naszym subiektywnym przewodniku nie znajdziecie
jednak zbyt wielu informacji o miejscach turystycznych pielgrzymek. Oprowadzimy Was za
to po takich, o których istnieniu wiedzą tylko miejscowi. W rolę przewodników wcielą się
dyrektorzy stylu Westwing, także możecie być pewni, że będą to prawdziwe designerskie
perełki. W niedzielę zajrzeliśmy do Paryża, w poniedziałek zobaczyliśmy, co do zaoferowania
ma Barcelona. Jakie miejsca odwiedzimy w kolejnych dniach? Aby się przekonać zajrzyjcie
na Westwing.pl!
Niedziela, 21 czerwca: Paryż
Znane miejsca w Paryżu potrafi wymienić każdy: Luwr,
wieża Eiffla, Pola Elizejskie. Zostawmy to jednak
przewodnikom. Elise Simian, dyrektor stylu francuskiego
Westwing, przygotowała dla nas swój prywatny plan
miasta. Wśród miejsc obowiązkowych: położony na
wzgórzach Montmartu hotel Particulier, należący niegdyś
do rodziny Hermès, herbaciarnia Angelina z legendarnym
wystrojem w stylu belle epoque i nieziemską w smaku czekoladą oraz concept store „100%
Made in Paris”, w którym znajdziemy wszystko: ubrania, produkty spożywcze, artykuły
dekoracyjne do domu. Wszystkie te rzeczy łączy jedno – każda z nich wykonana została w
Paryżu! Chcecie dowiedzieć się więcej? Zajrzyjcie: https://www.westwing.pl/magazyn/stylzycia/paryz/
Poniedziałek, 22 czerwca: Barcelona
Otwarta na morze i świat, przepełniona kulturą i
modernizmem, jasna, miła i przyjemna. Barcelona to
obiekt pożądania zarówno miejscowych, jak i
przyjezdnych. To piękne śródziemnomorskie miasto
tętni życiem i radością. Znajdziemy tu luksusowe hotele,
restauracje będące odzwierciedleniem najlepszego
wnętrzarskiego designu i concept stores, stanowiące
dowód na to, że ludzka wyobraźnia nie zna granic.
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Widzieliście kiedykolwiek piekarnię wyglądającą jak hotelowy hol? Albo salon fryzjerski
urządzony jak zabytkowa rezydencja? W Barcelonie, zobaczycie! Przewodnik po niezwykłych
miejscach miasta przygotowała dla Was dyrektor stylu Westwing w Hiszpanii – Silvia Arenas.
Jakie atrakcje przewidziała, dowiecie się tu:
https://www.westwing.pl/magazyn/styl-zycia/barcelona-modna/
https://www.westwing.pl/magazyn/styl-zycia/barcelona/
Wtorek, 23 czerwca: Berlin
Ciągle się zmienia, ciągle rośnie, ciągle fascynuje.
Berlin, liczący 3,5 mln mieszkańców, ma swój wdzięk,
koloryt i rytm. I ciągle pamięta o własnej historii:
murze niegdyś dzielącym miasto na dwie części czy
Checkpoint Charlie. Po kultowych miejscach Berlina
oprowadzi nas dyrektor stylu niemieckiego Westwing,
Sebastian Freitag. Zajrzymy między innymi do
wymykającego się wszelkim definicjom hotelu
Michelberger, który jest hotelem, kawiarnią i galerią dzieł sztuki oraz miejscem, gdzie można
delektować się wodą z kokosa. Odwiedzimy także Bonbon Bar, w którym drinki są dla
podniebienia tym, czym wnętrze dla oka. Aby zobaczyć, co jeszcze przygotował dla Was
Sebastian, zajrzyjcie tu: https://www.westwing.pl/magazyn/styl-zycia/berlin/
Środa, 24 czerwca: Moskwa
Wiosną Moskwa kusi soczystą zielenią, odurzającym
zapachem bzów i nasyconą barwą trawników.
Korzystając z uroków tej pory roku, swoje ulubione
miejsca w mieście pokaże nam dyrektor stylu
Westwing Rosja, Irina Kuznetsova. Odwiedzimy
jeden z najstarszych parków Moskwy, w którym
wzrok przykuwają piękne białe latarnie pochodzące z
początków XX w. i zajrzymy do Simachev Shop & Bar,
ulubionego baru Iriny. Magia tego miejsca tkwi w projekcie. Znajdziemy tu rzeczy dziwne,
śmieszne i prowokujące, które w efekcie wnoszą do wnętrz niepowtarzalny, nieco wariacki
klimat.
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Czwartek, 25 czerwca: Amsterdam
Życie dyrektora stylu jest dynamiczne i szybkie, ale nigdy
nie jest nudne! Holenderskie biuro Westwing mieści się
w pobliżu centrum miasta, jest to więc doskonałe,
inspirujące miejsce do spotkań, a także poszukiwania
różnych tajemniczych ścieżek. Odette Simons zna
wszystkie style dekoratorskie, ale szczególny sentyment
czuje do wnętrz eklektycznych z ekscytującą mieszanką
elementów vintage, przemysłowych oraz koniecznie ze szczyptą domowej przytulności! I
właśnie takie pokaże nam już w najbliższy czwartek!
Piątek, 26 czerwca: Mediolan
Najbardziej międzynarodowe z włoskich miast i
najbardziej kosmopolityczne. Mediolan. Swoje piętno
odcisnęło na nim kilka żywiołów: wielka historia, wielka
muzyka, wielka moda, wielki dizajn, wielkie banki… Co
naprawdę decyduje o klimacie miasta, które nigdy nie
zasypia? Naszą przewodniczką po stolicy mody będzie
Margot Zanni, dyrektor stylu włoskiego Westwing. Z
urodzenia Brazylijka, z wyboru Włoszka, w Mediolanie znalazła swoje miejsce na ziemi.
Sobota, 27 czerwca: Warszawa
Marta Suchodolska, dyrektor stylu Westwing w
Polsce, zaprasza do Warszawy! Stolica Polski to
miasto pełne kontrastów. Tu na każdym kroku historia
w sposób naturalny miesza się ze współczesnością.
Spacerując po Warszawie odwiedzimy liczne hotele:
ekskluzywne, eleganckie, dizajnerskie, oryginalne.
Wybierzemy się na zakupy, ale nie do jednego z
centrów handlowych, a do butików, galerii, concept
storów, dla których ważniejsze niż lokalizacja są styl i
klimat zakupów. W planie zwiedzania znajdą się także inne miejsca, których nie znajdziemy w
przewodnikach: modne i alternatywne.
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Niedziela, 28 czerwca: Rio de Janeiro
Cudowność natury i uroki cywilizacji: tu na każdym
kroku doświadczamy zderzenia dwóch światów. W
niedzielę zaprosimy Was na spacer po dawnej stolicy
Brazylii – Rio de Janeiro, gdzie w tle sączy się bossa
nova Carlosa Jobima Girls from Ipanema, a ulicami
suną pogodni ludzie… Słońce, wiatr, góry, morze…
Wszystko w jednym miejscu. Odkryj z nami Rio de
Janeiro! Miasto, które rozgrzewa serca i zniewala
oczy.
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