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check in
รู้สึกเหมือนบ้านแม้ในยามไกลบ้าน โรงแรมหรูใจกลางกรุงโรม
แห่งนี้คืออีกหนึ่งที่พักใจที่คุณไม่ควรพลาดโอกาสมาเยือน

332 | L’OFFICIEL | july 2014

อิตาเลียนขนานแท้ได้เพียงที่ถิ่นกำ�เนิดแห่งนี้เท่านั้น
หลังชืน่ ชมความงามของเมืองเปีย่ มวัฒนธรรมแห่งนีจ้ น
เต็มอิ่ม ในที่สุดเราก็จะได้หยุดพักที่จุดหมายการมา
เยือนในครัง้ นี้ JK Place สถานทีท่ ค่ี ณ
ุ จะได้สมั ผัสกับการ
ออกแบบสมัยใหม่หลากอารมณ์ทแ่ี วดล้อมคุณอยูท่ กุ ด้าน
โรงแรมแห่งนี้งดงามหรูหราแต่ยังให้ความเป็น
กันเองแก่ผู้มาเยือน บรรยากาศอันอบอุ่นทำ�ให้รู้สึก
ราวกับอยูบ่ า้ น ตึกเก่าหลังนีต้ ง้ั อยูบ่ นถนน Via Monte
d'Oro สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยในสมัยนั้นเคยใช้
เป็ น ห้ อ งเรี ย นของโรงเรี ย นสถาปั ต ยกรรมของ
มหาวิทยาลัยซาเปียนซ่าแห่งกรุงโรม ด้วยจำ�นวนห้อง
เพียง 30 ห้องที่ไม่มากเกินจนเกินไป จึงไม่ทำ�ให้รู้สึก
ห่างไกล แต่เพียงคุณเดินออกมาไม่กยี่ า่ งก้าว ก็จะพบว่า
บ้านหลังใหม่ของคุณนี้ต้งั อยู่ข้าง Palazzo Borghese
การตกแต่งสไตล์
สถาปั ต ยกรรมงดงามอั น เป็ น ที่ พำ � นั ก ของชนชั้ น สู ง โมเดิร์นทีแ่ ฝง
ตระกูลโบร์เกสิ ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหม? เชื่อเถอะว่าเมื่อ กลิ่นอายความเป็น
อิตาเลียนแท้ๆ
คุณได้พบกับบริการทีเ่ ป็นมิตรและยังปรับเปลีย่ นได้ตาม
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บรรยากาศที่หรูหรา
แต่แฝงไปด้วยความ
อบอุ่นที่มอบความเป็น
กันเองให้กับผู้มาเยือน

ารเดินทางท่องเทีย่ วในดินแดนทีไ่ ม่คนุ้ เคย
เปรียบเสมือนการได้ลองลิ้มรสอาหารที่
แปลกลิน้ ให้ความรูส้ กึ และอารมณ์ทแ่ี ตกต่าง
ไปจากที่เคยได้สัมผัส เช่นการเดินทางมา
เยือนโรงแรม JK Place Roma ณ ประเทศอิตาลี
ใจกลางกรุงโรม เมืองอันเปี่ยมด้วยพลังที่สั่งสมจาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน แขกผู้มาเยือนจะได้รับการ
ต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่ดว้ ยกิรยิ าอันนอบน้อม ภาย
ใต้บรรยากาศทีม่ กี ลิน่ อายของความเป็นอิตาเลียนแท้ๆ
ขณะเดินชมกรุงโรม ผ่านโบสถ์และอนุสาวรีย์
เชิดชูเกียรติวีรบุรุษและเทพเจ้าที่ชาวเมืองในอดีตต่าง
นับถือบูชา ร้านค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่แบรนด์
แฟชัน่ ชัน้ สูงของดีไซเนอร์ทถี่ นน Via Condotti ไปจนถึง
ตลาดขายของมือสองที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง และร้าน
อาหาร ถึงแม้ว่าชื่อเสียงอันโด่งดังของอาหารอิตาเลียน
จะทำ�ให้สามารถหาพิซซ่าหรือไอศกรีมเจลาโต้ชมิ ได้ทวั่ ไป
ในทุกมุมโลก แต่คณ
ุ จะมีโอกาสได้พบรสชาติของอาหาร
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ศิลปะอยู่ในทุกที่
ทั้งภาพวาดและ
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้
ตกแต่ง เช่น โคมไฟ
แขวนสุดล�้ำ
JK Place Roma Via
di Monte D’Oro, 30,
00186 Roma, Italy
โทร. +39 06 982634
www.jkroma.com

ความต้องการ รวมไปถึงแต่ละรายละเอียดไร้กาลเวลา
ของห้ อ งอาหารที่ อ อกแบบโดย Michele Bonan
สถาปนิกจากแคว้นทัสคานีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุมชนที่หรูหรานี้ได้
อย่างกลมกลืนทีเดียว
หากไม่เสียดายโอกาสทีจ่ ะได้ส�ำ รวจไปตาม Via
Condotti แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมที่สุดในโรม และ
สถานทีส่ �ำ คัญทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี วยงามมากมายที่อยู่
ใกล้เพียงไม่กี่ก้าวเดิน คุณคงใช้เวลาทั้งวัน ขลุกอยู่ใน
ห้องแสนสบาย บนโซฟาและหมอนอิงทีน่ มุ่ สบายราวกับ
กำ � ลั ง โอบกอดร่ า งของผู้ ห นุ น นอน ภายใต้ แ สงอั น
นุม่ นวลทีจ่ ะกล่อมให้คณ
ุ ผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ผูท้ รี่ กั
ศิลปะอาจเพลิดเพลินไปกับหนังสือรวบรวมภาพศิลป์
และภาพถ่าย หรือชิน้ งานศิลปะสมัยใหม่ทแี่ ขวนอยูบ่ น
ผนังที่มีอยู่ในทุกที่ที่ไป รวมไปถึงภายในล็อบบี้ที่ได้รับ
แสงทีส่ อ่ งเข้ามาจากนอกหน้าต่าง ให้อารมณ์ราวกับอยู่
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
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แม้จะน่าเสียดาย แต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราต้อง
เดินจาก JK Place Roma โรงแรมที่ให้ความสะดวก
สบายในบรรยากาศที่ เ หมื อ นยั ง อยู่ บ้ า น ถ้ า จะให้
บรรยายให้เห็นภาพ ที่นี่คงจะเป็นเหมือนบ้านพักตาก
อากาศแสนสบายของคุณในกรุงโรม คุณจะได้มาพักผ่อน
และสัมผัสความเป็นอิตาลีแท้ๆ ในสถานทีท่ แี่ ปลกตาให้
ได้หลีกหนีความจำ�เจที่พบเจออยู่ทุกวัน ขอยืนยันว่าเรา
ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยสักนิด และหากคุณมีโอกาสได้มา
ขอเตือนไว้กอ่ นว่าอย่าแปลกใจถ้าเห็นดาราทีเ่ คยเห็นใน
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งโปรดมายื น เช็ ค อิ น อยู่ ข้ า งๆหรื อ
รับประทานอาหารเช้าอยูโ่ ต๊ะข้างๆคุณในห้องอาหาร คน
ดังหลายคนเลือกทีจ่ ะมาพักทีน่ ี่ เพราะความเป็นส่วนตัว
อีกทัง้ การตกแต่งและบริการทีด่ เี ลิศ ถึงแม้วา่ คุณจะเป็น
หนึง่ ในหลายคนที่เคยพูดว่า “There’s no place like
home.” ความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป เพราะที่นี่น่ะดี
ยิ่งกว่าบ้านเสียอีก Marco Marezza แปลและเรียบเรียง
โดย พราว เพิ่มพูลสมบัติ
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แสงอันนุ่มนวล
“ ห้อให้งนัค่งุณเล่ได้นแสนสบายภายใต้
ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ”
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