
ÎN NORVEGIA

UnnouresortSix
Senses,carbon-neutru
ºiauto-sustenabil
l Six Senses, parte a InterContinental Hotels Group, lanseazã
primul hotel cu energie fãrã emisii de carbon

S
ix Senses, brand deþinut

de lanþul InterConti-

nental Hotels Group,

are în plan sã lanseze, în

2024, un nou hotel în

Norvegia, la baza ghe-

þarului Svartisen, care va fi primul

cu energie fãrã emisii de carbon,

anunþã businesstraveller.com.

Noua unitate de cazare, Six Sen-

ses Svart, inspiratã de o cabanã de

pescar de coastã - cunoscutã sub

denumirea de "rorbu" - va avea 94

de camere ºi va fi suspendatã dea-

supra fiordului Holandsfjorden

prin intermediul unor stâlpi care

reduc la minimum impactul asupra

mediului glaciar din jur.

Designul circular al clãdirii este

menit sã creeze un sentiment de

deschidere.

Clãdirea va fi prima proiectatã ºi

construitã dupã cel mai înalt stan-

dard de eficienþã energeticã din

emisfera nordicã ºi combinã desig-

nul futurist ºi inovaþia tehnologicã

cu materiale organice, pãmânteºti.

Sursa menþioneazã cã hotelul nu

va fi lipsit de lux.

Six Senses Svart va semãna cu o

structurã din lemn pentru uscarea

peºtelui - "fiskehjell" - ºi va fi echi-

pat cu cea mai recentã tehnologie

ecologicã.

Six Senses a informat cã aceastã

clãdire va atrage suficientã energie

solarã cât sã alimenteze hotelul ºi

toate celelalte activitãþi adiacente,

printre care transportul oaspeþilor

cu barca la ºi de la hotel.

Construcþia hotelului va fi realiza-

tã, de asemenea, utilizând energie

solarã, ceea ce înseamnã cã Six

Senses Svart va fi complet în afara

reþelei ºi neutru în privinþa emisii-

lor de carbon. Hotelul va fi auto-

nom, având propriul sistem de ge-

stionare a deºeurilor ºi a apei, re-

spectiv infrastructurã de reciclare.

Neil Jacobs, directorul executiv al

Six Senses, a afirmat cã acest nou

hotel va demonstra ce se poate re-

aliza în materie de soluþii de suste-

nabilitate ºi energie, devenind un

model în industria ospitalitãþii ºi în

sectorul de dezvoltare, în general.
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