ΑΦΙΞΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ: MAΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ
αφιερώματα. Το φουαγέ, από την άλλη, έχει
ενοποιηθεί με την εξωτερική αυλή, η οποία
είναι πια στεγασμένη, έχει αποκτήσει νέα
καθίσματα –από κερκίδες και κούνιες έως
παγκάκια και σεζ λονγκ– και έχει μεταμορφωθεί σε μια «αίθουσα-πλατεία» (Sala Plaza
στα Ισπανικά), που φιλοδοξεί να γίνει το νέο
εναλλακτικό στέκι στην πόλη. Σε αυτό οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντούν τους φίλους τους και να παρακολουθούν πολιτιστικά δρώμενα, συνοδεία γκουρμέ street food
πιάτων που ετοιμάζονται στην κουζίνα του
ανακαινισμένου μπαρ. salaequis.es

ΟΝΕΙΡΑ ΔΕΜΕΝΑ ΣΕ ΜΙΑ... ΦΟΥΣΚΑ
Σας έταξαν τον ουρανό με τ’ άστρα, αλλά άστρα δεν είδατε ποτέ; Το ζευγάρι των
Αυστραλών που εμπνεύστηκε την εναλλακτική αυτή πρόταση διαμονής υπόσχεται τα άστρα και το εννοεί. Το Bubbletent Australia (όπου «bubble» σημαίνει
«φούσκα») περιλαμβάνει τρεις φουτουριστικές διαφανείς σκηνές, στημένες σε
μυστική τοποθεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, η οποία σας αποκαλύπτεται μόνο αφού προχωρήσετε σε κράτηση. Και οι τρεις έχουν θέα στο δεύτερο μεγαλύτερο σε πλάτος φαράγγι στον κόσμο, το Capertee Valley, το οποίο
τυχαίνει να αποτελεί και καταφύγιο για το 1/3 των ειδών ορνιθοπανίδας όλης της
χώρας. Οι σκηνές διαθέτουν αναπαυτικά κρεβάτια και WC με οικολογική τουαλέτα, αλλά και παροχές όπως τηλεσκόπιο, iPad με εφαρμογές για παρατήρηση
των άστρων αλλά και των πουλιών, καθώς και λίστες τραγουδιών για να ντύσετε μουσικά την «παράσταση» που θα δίνει κάθε βράδυ ο έναστρος ουρανός.
www.bubbletentaustralia.com
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Στις αρχές του 20ού αιώνα στέγασε την
έδρα πολιτικής εφημερίδας και κατόπιν
κινηματογράφο, ο οποίος μάλιστα από τη
δεκαετία του 1980 μέχρι πρόσφατα πρόβαλλε αποκλειστικά ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Ο λόγος για το ιστορικό κτίριο
του 1913 που στεγάζει εδώ και λίγο καιρό
τη Sala Equis, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για νυχτερινή έξοδο στη
συνοικία La Latina της Μαδρίτης. Η παλιά
αίθουσα προβολής, χωρητικότητας μόλις
55 ατόμων, έχει ανακαινιστεί και φιλοξενεί
πλέον ταινίες σινεφίλ και κινηματογραφικά

