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Pustynne rejony Bardenas Reales de Navarra w północnej Hiszpanii 

nie sprzyjają ludzkiej bytności. Tutejsza ziemia, wypalona od słońca, 

jest czerwona i naga. Widnokrąg zamykają wzgórza o niezwykłych, 

wyoblonych zboczach, powstałych na skutek tysięcy lat działania 

bezlitosnego wiatru. W sercu tego surowego pejzażu wyrosła 

architektoniczna oaza — hotel Aire de Bardenas.
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BEZ KOREKTY

po prawej:
podpisXero enibh endrerc ipisisc iduisi eu faci elenibh eum 

zzriure faccumsan henit

poniżej:
podpisXero enibh endrerc ipisisc iduisi eu faci elenibh eum 
zzriure faccumsan henit la feuguer adit ea feuipismod dip 
ecte dolorem dolortincip eliqui tem init ero commy nullut am 
irit, quis dions diam dolobortis

poniżej (od góry):
— sytuacje ……………
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podpisNis nim er sit lutpat praesenim augiam in utat. Nulput am, 
velit nullum quis augue veliqui smolobo rtionul luptatinim deliquisl 
ex eugait, se feugueriure feugait laore tis nim ilit nostrud tat nos ex 
enim augiam, conse

poniżej:
podpisNis nim er sit lutpat praesenim augiam in utat. Nulput am, 

velit nullum quis augue veliqui smolobo rtionul luptatinim deliquisl 
ex eugait, se feugueriure feugait laore tis nim ilit nostrud tat nos ex 

enim augiam, conse

powyżej:
podpisNis nim er sit lutpat praesenim augiam in utat. Nulput am, 

velit nullum quis augue veliqui smolobo rtionul luptatinim deliquisl 
ex eugait, se feugueriure feugait laore tis nim ilit nostrud 

poniżej:
rzut parteru
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W południowej części Nawarry można 
odkryć pejzaże niczym z westernów 
— wielkie puste i płaskie jak stół 

przestrzenie urozmaicone jedynie wyrastającymi 
nagle majestatycznymi skałami. Niezwykłe krajo-
brazy, mimo surowości natury, przyciągają coraz 
częściej turystów, spragnionych ciszy i spokoju. 
To dla nich na skraju półpustynnego Parku Na-
rodowego Bardenas Reales de Navarra powstał 
hotel „Aire de Bardenas”, zaledwie trzy kilome-
try od centrum Tudeli, drugiego pod względem 
wielkości miasta regionu. Nazwa hotelu zdradza 
główny żywioł tego miejsca — „aire”, czyli po-
wietrze, wiatr. To on uformował cały okoliczny 
pejzaż — rzeźbi w skałach, kruszy je na coraz 
drobniejszy piasek, wykrzywia rachityczne krza-
ki, daje nawet energię elektryczną. Stojące wokół 
Tudeli elektrownie wiatrowe są jedynymi z naj-
większych w Europie. Niestety przed zacinają-
cym piaskiem wiatrem trzeba się też chronić, pa-
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kuliste krzewy, które zatrzymały się na moment 
ustania wiatru. Rozproszone kostki harmonijnie 
wpisują budynek w rozrzeźbiony krajobraz, niwe-
lują masywność hotelu i jego prawdziwe rozmiary, 
prowokują także niezwykłą grę świateł i cieni na 
wieloplanowych elewacjach.

Ochronę przed si lnym wiatrem wykonano 
w sposób bardzo prosty — na granicy parceli, 
od strony, z której najczęściej wieje, zbudowano 
wysoką palisadę z drewnianych skrzyni, używa-
nych w okolicy do zbioru warzyw i owoców. Re-
gion Tudeli, mimo półpustynnego charakteru 
ma bowiem również inną twarz — pełną sadów 
i ogrodów rozciągających się nad brzegami rzeki 
Ebro. Recykling starych opakowań, oprócz wy-
miaru ekologicznego, miał jeszcze jeden atut — 
taniość. Skrzynki są łatwe w transporcie i wydają 
się wdzięcznym materiałem dla architektów, gdyż 
nie potrzebują fundamentów, ani skomplikowa-
nych mocowań.
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sterze przeganiający po tych terenach swe stada, 
konstruują nawet specjalne, maleńkie budowle 
z kamienia, w których mogą przeczekać wichu-
ry. Projektanci hotelu, Emiliano López i Mónica 
Rivera z Barcelony, również musieli zmierzyć się 
z tym potężnym żywiołem.

Sam budynek wyrasta równie niespodziewanie 
z pustyni jak okoliczne skały. Jego obecność przy 
drodze zdradza jedynie brama stojąca w szcze-
rym polu, kojarząca się bardziej z drogowska-
zem z filmów o Dzikim Zachodzie niż wjazdem 
do ekskluzywnego, czterogwiazdkowego hotelu. 
Obiekt przyjął formę porozrzucanych kostek, któ-
re jaśnieją na pustynnym tle, niczym wyrastające 
z piasku kryształy. Każdy z 22 pokoi stanowi od-
dzielny prostopadłościan, wszystkie dotykają de-
likatnie terenu, jak gdyby umieszczono je tylko na 
chwilę na suchej, pustynnej ziemi. Przypominają 

ką ręką, a tym co już pustynne, naturalne. Ten 
sam materiał użyty został również w posadzkach 
w pawilonie mieszczącym restaurację i salon. Tu, 
szlifowany na połysk beton z kamyczkami, za-
mienia się w gładkie połacie lastrico. Wykorzy-
stanie tej samej materii na zewnątrz i w środku 
budynku daje wrażenie spójności i wzajemnego 
przenikania przestrzeni.

Najciekawszym elementem projektu duetu 
 López-Rivera jest otwarcie pokoi gościnnych na 
krajobraz za pomocą olbrzymich okien, rozmia-
rami i brakiem podziałów przypominają witry-
ny sklepowe. Ujęto je w kwadratowe, drewniane 
ramy, które od środka tworzą głębokie nisze, ni-
czym wykusze, z wygodnymi siedziskami na para-
pecie. Jak w świątyniach dumania, można w nich 
leżeć i podziwiać okolicę. Od zewnątrz okna przy-
pominają wysunięte z pudełek pokoi obiektywy. 
Kadrują widoki pustyni przydając każdemu wnę-
trzu indywidualny, żywy obraz, gdyż kostki usta-

Wejście do hotelu poprzedza czereśniowy sad, 
z wijącą się między drzewami wąską alejką, która 
prowadzi wprost do holu z recepcją. Stąd goście 
hotelowi mogą przejść do pomieszczeń wspólnych, 
takich jak salon, restauracja, czy sala konferencyj-
na, a także do prywatnej części, w której znajdują 
się pokoje.

Klimat pozwolił projektantom na rezygnację 
z wewnętrznego korytarza, który najczęściej 
w typowych obiektach hotelowych bywa klau-
strofobicznym miejscem. Na pustyni rzadko 
pada, a sporadyczne deszcze są krótkotrwałe, 
więc do pokoi prowadzą skromne, wręcz ogród-
kowe alejki pod gołym niebem. Wykonano je 
z betonu z dodatkiem kruszcu, który odpowiada 
kolorystyką kamieniom zalegającym na pustko-
wiu wokół. Ścieżki stanowią cienką granicę po-
między tym, co hotelowe, a więc wykonane ludz-

wione są pod różnymi kątami i skierowane są na 
inne strony. Silnie wysunięte na zewnątrz okna 
spełniają jeszcze jedną funkcję: nie dopuszczają, 
by promienie słoneczne wpadały bezpośrednio do 
pomieszczeń latem, gdy słońce znajduje się wyso-
ko, a zimą, gdy wskazane jest wywołanie efektu 
cieplarnianego, umożliwiają promieniom słonecz-
nym ogrzanie pokoi.

Meble, które architekci również zaprojektowa-
li, w większości stanowią jedność z architekturą. 
Prostota i funkcjonalność modułów, skonstruo-
wanych na miarę łóżek, szafek i stolików pozwala 
na ich jak najpraktyczniejsze wykorzystanie. Biel 
ścian i kolor drewna dodają pokojom przestron-
ności, a zarazem potęgują przytulność, która nie 
zdarza się często w hotelowych obiektach. Efekt 
ten daje również odważne potraktowanie łazien-
ki, która stanowi jedną przestrzeń z pokojem, od-

dziela ją jedynie zwiewna, biała zasłona. Jedynie 
toaleta została wyodrębniona zamkniętym po-
mieszczeniem.

Wnętrzu każdego apartamentu towarzyszy 
ściśle z nim związana przestrzeń zewnętrzna, 
rodzaj prywatnego patio. Przywołuje ono formy, 
kolory i roślinność typową dla okolicznego pej-
zażu. Architekci wyposażyli patia w leżaki, szez-
longi i fotele, a nawet metalowe wanny w formie 
przeskalowanych mis, ozdabiając całość specjalnie 
zaprojektowaną kompozycją roślinną uformowaną 
z aromatycznych ziół.

Prywatne tarasy-ogródki uzupełnia otwarta 
przestrzeń przeznaczona do wspólnego użytku. 
Założenie hotelu nawiązuje bowiem również do 
typologii budowli szlacheckich konstruowanych 
w południowej Nawarrze. Stąd patio jako serce 
kompleksu. To przestrzeń otwarta i rozległa, acz 

intymna, o specyficznym mikroklimacie. Nieregu-
larny dziedziniec obramowany szeregami kostek 
pokoi otwiera się na południowy wschód, gdzie 
umieszczony został basen i topolowy zagajnik. 
Z tej strony niepotrzebna jest osłona przed wia-
trem, wyeliminowano więc jakiekolwiek formy 
ogrodzenia, potęgując tym samym bezkres krajo-
brazu. Tutaj, w spokoju i ciszy, można bez prze-
szkód kontemplować niezwykły, surowy pejzaż 
Bardenas Reales.
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powyżej:
podpisUstin ut praestin ectet accum nonse dolessi blandrem incinit 
praesto endrer senis del ute modit et la feum non henismolore ming 
ercillut utat. Bor 

na stronie obok (od góry):
— podpisUstin ut praestin ectet accum nonse dolessi blandrem 
incinit praesto endrer senis del ute modit et la feum non 
henismolore ming ercillut utat. Bor 
— podpis


