Umělecký pobyt v srdci Brna

Historie
Hotel Europa se nalézá v secesní budově pocházející z konce devatenáctého
století. Stojí v malebné uličce lemované stromy jen kousek od centra města. Díky
své výborné poloze je velmi dobře dostupný.
Hotel vznikl z nadšení benátského podnikatele Maura Bonolla, který v České
republice žije a podniká už přes patnáct let. Budova byla zakoupena roku 2007 a
následně za použití italských materiálů i lidských sil kompletně zrestaurována.
Elegantní secesní fasádě byla tak vrácena její dávná nádhera. Hotel Europa se se
svými 45 pokoji řadí k menším hotelům, pokoje Hotelu Europa jsou zařízeny v
klasickém stylu. V Hotelu Europa také najdete příjemnou a barevnou snídaňovou
restauraci a designové lobby, kde se personál hovořící několika světovými jazyky
srdečně a ochotně věnuje hostům.
Hotel Europa se na oslavu svého prvního výročí od otevření znovu inovoval a
rozšířil nabídku služeb. Ještě více se totiž přiblížil světu současného výtvarného
umění, a coby Art Hotel Europa změnil svůj vzhled s cílem stát se časem
skutečnou galerií současného umění tak, aby své klienty přijímal v jedinečné
atmosféře a inspirativním prostředí.

Poloha hotelu
Hotel Europa je velmi snadno dostupný, nachází se na klidném místě necelých pět
minut pěšky od centra Brna. Jen pár kroků od Hotelu Europa se nachází jeden z
nejhezčích a nejstarších městských parků, Lužánky, který byl vybudován roku
1786. Konají se zde různé sportovní a kulturní akce, návštěvníci si také mohou
prohlédnout nádherný neorenesanční pavilon.
Pouhých 1,5 km od Hotelu Europa se nalézá proslulá vila Tugendhat, která byla
roku 2001 prohlášena za součást kulturního dědictví Unesco. Na počátku 20.
století ji navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe a v současnosti je považována
za jeden z nejdůležitějších kroků na cestě k moderní architektuře. Návštěvníka
překvapí revolučně řešený interiér i úchvatný výhled na město Brno.
Jen 15 minut od Hotelu Europa se nachází Brněnské výstaviště, patřící mezi
nejvýznamnější výstavní plochy v Evropě.
20 minut je vzdálen Masarykův okruh, kam se každoročně sjíždí na 200 000
fanoušků automobilů a motocyklů z celého světa.
– Hotel Europa – centrum města: 5 minut chůze;
– Hotel Europa – Výstaviště: 3 km;
– Hotel Europa – Mezinárodní letiště Tuřany: 19 km;
– Hotel Europa – Vídeň: 120 km;
– Hotel Europa – Praha: 200 km

Hotelové služby
Ať cestujete za prací nebo za zábavou, hotel Europa je ideálním místem, kde se
můžete zastavit a trochu si odpočinout po perném dni. Srdečný a ochotný
personál je k dispozici nonstop a rád vyhoví každému vašemu přání.

Naše služby zahrnují:
- Pokoj pro invalidy

- Sekretářské služby

- Příjem platebních karet

- Pokojový servis

- Trezor v hotelovém pokoji

- Trezor na recepci

- Wi-fi připojení v hotelové hale

- Služby prádelny a čistírny

- Vysokorychlostní připojení v pokojích

- Pronájem kol

- Úschova zavazadel

- Recepce 24 hodin denně

- Noviny a časopisy v různých jazycích

- Prohlídky města s průvodcem

- Hotelový bar

- Nekuřácké pokoje

- Parkování ve dvorním traktu

- Rezervace jízdenek, letenek a

- Snídaňová restaurace
- Pronájem automobilů
- Hlídaní dětí

vstupenek

Hotelové pokoje
Hotel Europa je situován ve velmi klidné, výborně dostupné části Brna, doslova
jen několik kroků od hlavních lákadel, která centrum jihomoravské metropole
nabízí. Svým hostům poskytuje celkem 45 pohodlných a komfortních pokojů dvou
typů, Superior a Standard.
Okna příjemných a klidných pokojů směřují na hotelové nádvoří se soukromým
parkovištěm nebo nad tichou uličku lemovanou stromy přímo před budovou.
Každý z nabízených pokojů je vybaven vkusným nábytkem a zařízen doplňky
dovezenými přímo z Itálie.
Všechny pokoje jsou klimatizovány a nabízejí připojení k vysokorychlostnímu
internetu zdarma. Nechybí ani pracovní stůl, který jistě ocení každý, kdo Brno
navštíví pracovně.

Hotel Europa Vám nabízí následující ubytování:
- 14 pokojů Superior
- 30 pokojů Standard
- 1 pokoj pro invalidy

Vybavení pokojů
Pokoje Hotelu Europa nabízejí následující :
- Klimatizace
- Fén na vlasy
- Bidet
- Pokojový trezor (superior);
- Hotelový trezor na recepci
- Vysokorychlostní připojení k internetu v pokoji zdarma
- Wi-fi připojení v hotelové hale
- Dětská postýlka
- Hotelová kosmetika
- Parkovací místa ve dvorním traktu
- Požární hlásiče
- Hotelový minibar (superior);
- Zapůjčení DVD
- Recepce non stop
- Služba buzení
- Psací stůl
- Telefon s přímou volbou
- LCD TV
- možnost výběru vana/sprchový kout

Art contest
„Umělecký pobyt“ který byl realizován v Hotelu Europa se zrodil ze společné vůle
a odhodlání majitele a provozovatele Hotelu Europa. Hlavním motivem byla vůle
vytvořit prostor, kde by si mohli hosté hotelu jak odpočinout, tak zároveň zakusit
mimořádný umělecko-kulturní zážitek.
30 umělců z České republiky, Itálie a jiných zemí se v hotelu Europa měsíc střídali,
aby z něj vytvořili místo, kde se po kulturní stránce stýkají dvě národnosti, které se
k sobě umělecky i obchodně stále více a více přibližují. Během tohoto období se
uskutečnilo hned několik společných debat na téma „ubytování“, kterých se
zúčastnili spisovatelé, filozofové a jiní intelektuálové, aby se pokusili inspirovat
umělce při realizaci jejich uměleckých děl.
Tato díla, která byla navržena i realizována mezi zdmi hotelu, proměnila prostor
Hotelu Europa ve skutečné muzeum současného umění. Návštěvník je tak
nabádán k zamyšlení nad vybraným tématem i k prostému odpočinku v
nádherném prostředí nových prostor.
Tento projekt přesto znamená jen první krok na dlouhé cestě, který má Hotel
Europa dovést k jedinému cíli: Lišit se od ostatních právě svým sepětím se světem
umění a kultury. Do budoucna se například plánuje i uspořádání vernisáže uvnitř
hotelu pro každého umělce, který bude v rámci tohoto projektu jedním z pěti
nejúspěšnějších výtvarníků.
Mezi jinými také: Greta Bisandola, Marianna Andrigo, Patrik Habl, Fabio
Fornasier, Daniela Štichová, Aldo Aliprandi, Arturo Siebessi, Francesca Bonollo,
Pablo Compagnucci nebo Ladislav Sýkora a jiný.
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