КЪЩА ЗА ГОСТИ КАСТРА РУБРА
CASTRA RUBRA GUEST HOUSE
Къщата е на три стъпаловидни нива по терена,
последователно свързани с надлъжен централен
коридор и стълби. На горното входно ниво са разположени
рецепция, хол, трапезария и кухня. На средното ниво са
разположени дегустационна, енотека, фитнес зала, две
големи стаи, технически и обслужващи помещения. На
долното ниво се намират седем стаи. По предложение на
архитектите всяка стая е обзаведена по индивидуален
интериорен проект, за да се предложат разнообразни
преживявания на посетителите. От всички жилищни
помещения се излиза директно на терена.
Посетителите влизат в къщата на горно ниво, където
се намират рецепцията и дневната с широка панорамна
гледка. Слизането надолу по стълбите към залата за
дегустации и стаите предлага контрастно изживяване,
наподобяващо подход във винарна. Дългият коридор
е осветен над стълбите с възможност за гледка към
далечината.
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The house 3 levels are spread down the terrain like
terraced steps, connected through a central corridor with
two stairs. On the upper level are located reception, living
room, dining room and kitchen. On the middle level down
can be found a wine tasting room, enotheques, fitness, 2
big bedrooms, technical and service rooms. On the lowest
level there are 7 bedrooms. By suggestion of the architects,
each space is furnished according to individual interior
design to give the visitors unique experience. All living
spaces have direct access to the ground outside and face a
picturesque southwest view over the surrounding vineyards
which roll away downhill into the distance. The lower semiunderground levels are opened to the scenery by one sided
wide glazing.
Visitors enter at the top level to find the reception and the
living room with wide panoramic view. The way downstairs
to the tasting room and bedrooms is a long corridor offering
quite different experience reminding access into winery.
In the meantime the space is filled with light from opening
above and is focused to the views in the distant landscape.

