P iaþa hotelierã

CU DESIGN BIOFIL

Un hotel de lux din
Scoþia a lansat Camera
Verde pentru refacere
post-lockdown

K

impton Blythswood
Square, hotel de lux
din Scoþia aparþinând
grupului InterContinental (IHG), a lansat
La Chambre Verte
(Camera Verde), o camerã cu design biofil care vrea sã aducã beneficii pentru fizicul, dar mai ales
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pentru psihicul oaspeþilor sãi.
La Chambre Verte este conceputã pentru numãrul tot mai ridicat de turiºti de wellness care
pun sãnãtatea mentalã ºi fizicã în
centrul experienþei lor de cãlãtorie, prin apropierea de naturã ºi
terapii alternative.
Ca sã dea viaþã acestui concept,

hotelul a realizat parteneriate cu
marca scoþianã de îngrijire a pielii La Rue Verte, care are produse
bazate pe canabidiol (CBD); cu
horticultorii de la Benholm Group ºi cu DJ-ul Brian D'Souza, urmãrind sã creeze o experienþã
multi-senzorialã care combinã
biofilia cu ritualurile CBD, medi-

taþia ºi terapia cu sunete.
Dacã la La Rue Verte pune la dispoziþie, în aceastã camerã, produse pure 100% din cânepã, inclusiv un covor de yoga biodegradabil din cânepã, cocktailuri
cu infuzie de vitamine CBD ºi articole de toaletã din CBD, Benholm a adus în încãpere o varie-
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tate de plante verzi luxuriante,
precum iedere care se desfãºoarã în cascade pe pereþi,
frunze verzi de Monstera, frunze
de palmier ºi altele.
Conform IHG, desingul biofil
oferã beneficii atât pentru sãnãtatea fizicã, cât ºi pentru cea
mentalã, prin purificarea aerului, respectiv eliminarea poluãrii. Unele plante, cum este Monstera, emit substanþe naturale
care reduc stresul ºi stimuleazã
sistemul imunitar atunci când

sunt inhalate, potrivit sursei.
În plus, oaspeþii pot experimenta un peisaj sonor bazat pe
naturã, personalizat, în camera
creatã de Open Ear Music.
Acesta combinã înregistrãri din
naturã ale ciripitului pãsãrilor cu
tehnici de terapie sonorã ºi o selecþie de melodii de relaxare.
Finlay Anderson, director de spa
la Kimpton Blythswood Square
ºi director regional de spa la
IHG, afirmã: "Când am redeschis
hotelul dupã primul lockdown

din 2020, am observat o dorinþã
realã a oaspeþilor noºtri de a
veni aici pentru odihnã, pentru
relaxare ºi îngrijire de sine, care
îmbunãtãþeºte sãnãtatea mintalã. Suntem încântaþi cã putem
facilita în continuare o experienþã terapeuticã alternativã care
depãºeºte parametrii obiºnuiþi
ai unei nopþi de cazare, ceea ce
le oferã oaspeþilor posibilitatea
de a se reconecta cu ei înºiºi
dupã lockdown-ul impus din cauza pandemiei".

Ca sã vadã rezultatele acestui
concept, IHG ºi La Rue Verte vor
colecta date despre experienþa
oaspeþilor, evaluând astfel beneficiile biofiliei, pentru o comparaþie între mediul oferit de Camera
Verde ºi o camerã standard de
hotel. Concluzia în urma sondajului va fi utilizatã pentru continuarea dezvoltãrii IHG, potrivit lui
Finlay Anderson.
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