HOTEL R DE PARIS: DE R VAN ROYAAL
Zin
in
een stedentrip? Binnenkort
op
zakenreis? Hotel R de Paris in het 9e arrondissement,
levendig en met een strategische ligging in de Franse
hoofdstad, is uw perfecte uitvalsbasis.

TRADITIONEEL EN MODERN TEGELIJK
De R staat voor rust, raffinement en
renovatie. Het hotel is in 2014 heropend in het hart
van het 9e arrondissement, een wijk die bekend staat om
zijn bruisende sfeer. Vroeger vond men hier de ‘folies’, bolwerken van
vermaak en zedeloosheid in de 18e eeuw. Een eeuw later werden kunstenaars en
actrices hier door de rijken onderhouden in hun prachtige herenhuizen.
Tegenwoordig
staat
het
arrondissement vooral bekend om zijn
theaters en warenhuizen.

De lobby is een perfecte illustratie van deze mix van
luxe en moderniteit: een vloer, balie en muren van zuiver
geaderd marmer, wit gelakte schaalfauteuils met
gecapitonneerde zitting en, nog verrassender, een oude
witte ‘bergère’-armstoel waaraan een nieuwe
draai is gegeven door BB Barcelona.

De lichte salon, die ‘s ochtends dienst doet als
ontbijtzaal en ‘s avonds als bar, is getooid met een
parket in Hongaarse punt, een boekenkast van massief
eikenhout en stoelen en fauteuils van comfortabel leder
met houten poten.

Behalve de prachtige buitengevel rest er niets van het voormalige
hotel. Het
19e-eeuwse
gebouw
is
gerenoveerd in de geest van de Franse
‘art de vivre’ met de structuur van een
luxueus Haussmann-appartement, tot in de
kleinste details die kenmerkend zijn voor
deze grote huizen.

HAUSSMANN-STIJL
De muren van de gangen zijn bedekt met Hermès-behang, het
tapijt is van zeer dikke, zuivere wol voor een koninklijke
aankomst in de kamers. Het zijn er 40 in totaal, uitgerust
met queensize of kingsize bedden. De
vele
geraffineerde details geven de kamers een
luxe uitstraling zonder opzichtig te
zijn: de lederen hoofdborden van Tassin, het mozaïek van verzilverd glas en
aardewerk op de wanden van de badkamers, de inloopdouche met kleurentherapie
en de welkomstproducten van Hermès.

De Haussmann-stijl komt het sterkst naar voren in het parket van
massief eikenhout in Hongaarse punt en de marmeren haard. Het
minst
Haussmann-achtig
(maar
toch
zeer
populair) is de ledtelevisie geïntegreerd in
een spiegel boven de haard en het iPodbasisstation.

Na een dagje shoppen of zakendoen hebt
u vast behoefte om de spanning van u
af te laten glijden. Ga dan snel naar
het souterrain. Onder de gewelven
vindt u hier een fitnessruimte met de
nieuwste apparaten, een badhuis met
Bisazza-mozaïek en een sauna.

HOTEL R DE PARIS (4 sterren)
40 kamers

Rue de Clichy 41 – 75009 Paris – Frankrijk
Metro : Liège of Place de Clichy
Tel: +33 1 40 82 36 20
Fax: +33 1 53 16 34 29
reservation@hotelrdeparis.com
www.hotelrdeparis.com

