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Ciel, hotelul proiectat sã devinã

cel mai înalt din lume, se aflã în

construcþie în cartierul Dubai Mari-

na ºi este aºteptat sã fie inaugurat

cel mai târziu în prima parte a anu-

lui 2023.

Proiectat de NORR ºi dezvoltat de

The First Group (TFG), hotelul turn

va atinge o înãlþime de 360 de me-

tri (82 de etaje) ºi va gãzdui 1.042

de apartamente de lux, potrivit

Arch Daily.

Hotelul din Dubai va fi amplasat

în imediata apropiere a celor mai

populare atracþii, precum Marina

Walk ºi complexul comercial ºi de

divertisment Marina Mall. Având

acces uºor la autostrãzi ºi metrou,

proiectul este bine conectat la reþe-

aua de transport a oraºului.

Structura hotelului aflat în con-

strucþie din august 2019, este o

sculpturã din sticlã, inspiratã de

conceptul traiului vertical. Orienta-

tã într-un mod care va maximiza

priveliºtile, spre centrul oraºului

Dubai ºi spre est - cãtre Burj Khalifa,

Marina Dubai - la sud-vest ºi spre

Palm Jumeirah ºi Golful Arab - la

nord, clãdirea gãzduieºte un hotel

de lux pe al cãrui acoperiº se va afla

un bar la piscinã, un restaurant ºi o

punte de observare.

Interiorul turnului este inspirat de

filosofia japonezã Wabi-sabi, un

concept de esteticã ori o dispoziþie

spiritualã, derivatã din conceptul

budist "zen", precum ºi cel taoist.

Aceastã filosofie îºi are rãdãcinile în

aprecierea frumuseþii imperfecte ºi

nepermanente a obiectelor din na-

turã.

Pe de altã parte, proiectul a obþi-

nut trei premii majore la Internatio-

nal Property Awards din 2019. Ciel

a fost premiat pentru cea mai bunã

arhitecturã hotelierã internaþionalã,

pentru cea mai bunã arhitecturã

hotelierã arabã ºi cea mai bunã ar-

hitecturã rezidenþialã înaltã din

Arabia. Mai mult, în iunie 2019, Ciel

a primit premiul întâi la patru cate-

gorii majore în cadrul Dubai, Africa

& Arabia Property Awards

2019-2020, ºi anume: pentru archi-

tecturã hotelierã; pentru construc-

þia ºi design-ul unui hotel nou; pen-

tru dezvoltare comercialã ºi pentru

arhitecturã rezidenþialã înaltã.

Rob Burns, CEO-ul dezvoltatorului

imobiliar The First Group, a declarat

la momentul primirii premiilor:

"Suntem extrem de onoraþi sã pri-

mim aceste premii prestigioase

pentru Ciel (…). Ciel este un proiect

remarcabil care va deveni un reper

în sine, sporind în continuare repu-

taþia Dubaiului ca una dintre marile

destinaþii turistice din lume.

Ambiþia ºi caracterul evident din de-

sign-ul Ciel reflectã abordarea noa-

strã unicã în privinþa dezvoltãrii ho-

telurilor care se strãduiesc sã stabi-

leascã un nou punct de referinþã

pentru cazarea pe segmentul up-

per midscale".
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