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Resirkulert hotell 
i Spania
De puertorikanske og argentiske 
arkitektene Rivera og López står bak ideen 
om å bygge et hotell basert på resirkulert 
materiale. 

Hotellet heter Hotel Aire (Hotel Luft), og 
ligger i Navarra regionen i nord- Spania, ikke 
langt fra franskegrensen.  Treverket som 
er brukt på hotellets fasade er resirkulerte 
kasser som tidligere har blitt brukt til å sanke 
inn grønnsaker og frukt i Tudela, 3 km fra 
hotellet. Hotellet består av 22 kabiner som er 
prefabrikerte og resirkulerbare.

Hotellet er plassert i et åpen, øde landskap, 
og det ligger selvfølgelig en mening bak 
denne beliggenheten. Fra de store værelsene 
med de store vinduene skal man kunne nyte 
landskapet og høre vinden ule utenfor. Den 
beste måten å oppleve ro på, den beste måten 
å kunne betrakte omgivelsene her på, er å 
kunne stenge seg inne i de vakre rommene 
med den flotte utsikten. 

Ønsker man å kombinere dette med litt 
aktiviteter, er det mer enn nok å velge i 
i området rundt. Her finner du Biosfære- 
beskyttede parker med Gran Canyon- liknende 
formasjoner (Bardenas Reales), vinruter, 
familieturisme, utflykter i firehjuls- trekker, 
klosterruter med mer. 

Ønsker du å besøke et område hvor du 
garantert ikke treffer på naboen, kan vi 
anbefale deg en tur hit. Og får du nok av 
natur etter noen dager, kan du alltids ta turen 
til Pamplona som ligger i samme region, og 
ikke så lang borte. Her finner du fantasisk 
gastronomi og bra shopping.

Du kan lese mer om hotellet på  
www.airedebardenas.com
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