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The lingering scent of coconut
Zamiast wąskich korytarzy do
pokoi prowadzą ścieżki otoczone zielenią, zaś widok z każdego okna wygląda jak kadr z najpiękniejszego snu. Tu zamiast
budzika budzą nas fale oceanu,
hotelową wykładzinę zastępuje
miękki piasek, a prysznic - jeśli
tylko mamy na to ochotę - bierzemy po prostu pod gwiazdami.

Instead of narrow corridors, paths
full of greenery lead to the rooms
while the view from each window
looks like a frame from a most
beautiful dream. You are not
woken up by an alarm clock but
the sea waves; hotel carpeting is
replaced by soft sand and- if you
feel like taking a shower – you can
do it under a canopy of stars.

Położony pomiędzy dżunglą a Morzem Karaibskim w nadmorskiej
miejscowości Tulum w Meksyku hotel Habitas zaprasza wszystkich,
którzy marzą o odpoczynku w iście rajskiej scenerii piaszczystych plaż
i turkusowej wody. Zbudowany od podstaw we współpracy z miejscowymi cieślami i rzemieślnikami jest flagowym hotelem marki Habitas
założonej przez Olivera Ripleya, Kfira Levy’ego i Eduarda Castilla.
Cały zespół hotelowy składa się z 32 pokoi indywidualnych, trzykondygnacyjnego lobby z restauracją, centrum odnowy biologicznej,
basenu oraz prywatnej plaży. Z myślą o środowisku i otaczającej dżungli
każdy pokój w Habitas został wzniesiony na podwyższonej platformie,
uwieńczony palapą (dachem z naturalnych liści) i prywatnym tarasem.
Wnętrza urządzono w stylu boho z nutą elegancji. Zdobią je ręcznie
wykonane meble z lokalnego drewna, artystyczne dodatki oraz piękne
tkaniny. W pokojach znajdują się też prywatne prysznice ze strumieniem deszczowym na świeżym powietrzu, pluszowe szlafroki oraz linia
produktów kąpielowych zrobionych na zamówienie z wykorzystaniem
naturalnych składników, takich jak kokos, awokado i miód.
Lobby z długimi stołami i wygodnymi siedziskami służy jako miejsce
spotkań mieszkańców kompleksu, a w usytuowanej tam restauracji Moro
można spróbować znakomitych dań. Menu ułożone przez szefa kuchni
Federica Cappiego koncentruje się na smakach hiszpańskich z silnym
wpływem mauryjskim. Do przyrządzania potraw intensywnie wykorzystywane są tu przyprawy z Afryki Północnej, takie jak kminek, czarny
pieprz, goździki i cynamon.

Located between a jungle and the Caribbean Sea in Tulum,
a seaside village in Mexico, Habitas hotel is an invitation to anyone
who dreams about relaxing in truly paradise-like scenery of sandy
beaches and turquoise water. Built from scratch in cooperation with
the local carpenters and craftsmen, it is a flagship hotel in the Habitas chain founded by Oliver Ripley, Kfir Levy and Eduardo Castillo.
The entire hotel complex consists of 32 individual rooms, a threestorey lobby with a restaurant, a wellness centre, a swimming-pool
and a private beach. With the environment and the surrounding
jungle in mind, each room in Habitas hotel is raised on a platform
topped with a palapa (a roof made of natural leaves) and equipped
with a private terrace.
The interior design is Boho style with a tinge of elegance. There
is hand-crafted furniture made of local wood, artistic accessories
and beautiful fabrics. The rooms come with private outdoor rain
showers, plush robes and a line of custom-made bathroom products
made from natural ingredients like coconut, avocado and honey.
A lobby with long tables and comfortable seats serves as a meeting place for the complex’ guests. The local Moro restaurant oﬀers
excellent food. The menu did by chef Federico Cappi revolves around
Spanish flavours with a strong Moor influence. Spices from North
Africa like caraway, black pepper, cloves and cinnamon are used in
handfuls to prepare the food.
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