КЪЩА ЗА ГОСТИ КАСТРА РУБРА
CASTRA RUBRA GUEST HOUSE
През 2011 в с.Коларово, е построена винарна Кастра
Рубра. В обезлюденото село живеят само 15 души и
има множество изоставени къщи. Винарската изба
създава нови работни места на жителите на съседните
села и градове. Междувременно винарската изба
става все по-известна и започва да предлага винени
турове и дегустации и на място. Все по-често гостите
желаят да останат и да пренощуват на място, но това
не е възможно в сградата на избата.
През 2012 клиентът кандидатства за финансиране
по европейска програма за развитие на селските
райони и построява къща за гости с девет стаи.
Бъдещо намерение е да се построи втора подобна
къща в близост от запад, като двете сгради ще бъдат
свързани с подземен тунел, басейн и спа зона между
тях.
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Къщата се намира нагоре по хълма над винарната, на
края на селото и е свободно разположена в природата.
Тя е на три стъпаловидни нива и се вписва максимално
в съществуващия наклонен терен, без да доминира
над околните постройки.
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In 2011 in Sakar Mountain in South Bulgarian Thrace
wine region Castra Rubra Winery was build in the desolate
Kolarovo village with many abandoned houses and only 15
residents. The new winery gave employment to inhabitants
of the neighborhood. Meanwhile its increasing popularity
attracted more and more visitors for wine tasting and tours.
A need for additional accommodation arose.
In 2012 the Client applied for financial support to the
European Fund for rural Development and builds a guest
house. A future intention is to build a second house, similar
to the first one. Both will be connected by a tunnel and
swimming pool between them.
The house is situated freely in the nature, uphill and
at the end of the village. its 3 levels, perfectly integrated
in the slope, lay unobtrusively above the winery without
dominating the vicinity.
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