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37 חדרים,  ובו  בן ארבע קומות  בוטיק  עיר בודווה שבמונטנגרו קם מלון 
הר  צלע  על  ממוקם  המלון  לים.  ונוף  פרטית  מרפסת  מהם  אחד  שלכל 
וכן משירותיו  ונהנה מגישה לחוף פרטי המשרת את אורחי המלון בלבד 
ישראלית”, מספרת ענת סודרי,  נמצא בבעלות  “המלון  של ספא מפנק. 
מעצבת הפנים שאחראית למקום. “יזם המלון הכיר אותי בעבודה אחרת 
ונתן לי את האפשרות להציג להם את הראייה העיצובית שלי למלון. ברגע 
שהבנתי את מיקום המלון, כמות החדרים והנוף שנשקף ממנו – בצד אחד הים ובצד 
העיצוב  את  רוחי  בעיני  ראיתי  מיד  נשימתי.  נעתקה  באמת   – עצומים  הרים  השני 
המתאים: סגנון אירופי קלאסי שייצור עבור האורחים מקום להתרפק עליו, ותחושה 

שמישהו חשב על כל פרט קטן.
“נכנסתי לפרויקט בשלב יציקות הקרקע, כך שהעיצוב היה כולו בידיי. בחרתי לתכנן 
לכל קומה דגם שונה של חדרים, בהנחה שאורחים יחזרו למקום יותר מפעם אחת 

 המעצבת הישראלית ענת סודרי עיצבה מלון בוטיק יפהפה בשם
 Vivid Blue Serenity Resort בעיר בודווה שבמונטנגרו,
וחזרה כדי לתת לנו את כל הפרטים
מאת: ניבו לוי

Serenity Now

מלון בוטיק מעוצב להפליא

סגנון אירופי קלאסי

נוף מרהיב של הר וים
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וירצו לגוון. הסגנון מורגש כבר בכניסה, עם דלפק קבלה אירופי אלגנטי 
מעץ מלא שחור בשילוב שיש ופליז וריצוף שיש בדוגמת פישבון שנקנה ב־
HeziBank. בלובי האינטימי יש ספרייה גדולה בצבע ירוק שמשקף את 
האור בחוץ ומקבל גוון שונה בכל שעה משעות היום, ופינות ישיבה נעימות 
לקריאה ולאירוח. בכל החללים בולט השילוב המושלם של חומרים: אבן, 

שיש, ברזל, עץ, פליז, זכוכית וטקסטיל עם טקסטורות שונות.
“זה היה המלון הראשון שלי כמעצבת – בהחלט ניתן לומר שזו הגשמת 
גם  מרובות  נסיעות  וכללה  ומאתגרת  הייתה עמוסה  והעבודה   – חלום 
למונטנגרו וגם לטורקיה, שם יוצר הריהוט על פי עיצוב שלי. אבל העבודה 
הרבה נעשתה קלה יותר בזכות הלקוח, יזם המלון, שנתן לי יד חופשית 

להגשים את החזון העיצובי שלי במלון היפהפה הזה”.

בכל קומה עוצבו חדרי השינה בסגנון שונה

הסגנון האירופי ניכר בחדרי הרחצה


