هولي دير

نزل سان لورينزو الفاخرة

�إحدى جتارب رمي �سعث� ,ملالكة و رئي�سة �لرتحال يف و�يو�ندر� ,رشكة �ل�سفر �لفاخرة �لتي تتخذ من �لعا�سمة �لريا�س مقر ً� لها ,وتهدف
�إلى م�ساركة �لعامل بكنوزه �لر�ئعة مع �لعماء �لقيمني .هناك بع�س �لأمثال �لتي ت�سمد �أمام �ختبار�ت �لزمن ,و تظل وفية لر�سالتها و
حتتفظ بحكمة ل تنتهي ,و منها مقولة «جميع �لطرق توؤدي �إلى روما» ,فهي �لوجهة �لد�ئمة للم�سافرين �لذين مياأ وجد�نهم �ل�سغف
للتاريخ و �لغمو�س و �لذوق �لرفيع .و تبقى مدينة روما مفاجاأة د�ئمة تلبي كافة �أذو�ق �لرحالة و جميع �أحام �مل�سافرين .لكل �سارع
حجري طابعه �خلا�س ,و لكل و�جهة حمل نكهة خا�سة .يف هذه �ملدينة �خلالدة ,يبقى �لز�ئر يف و�سع �كت�ساف م�ستمر .يف رحلة ل مثيل
لها ,ندعوكم لكت�ساف هويل دير� ,ملنزل �لذي �فتتح موؤخر ً� و هو عبارة عن �سقة تتاألف من غرفتي نوم تطل على بياز� نافونا �ل�سهرة,
و �لتي كانت بالأ�سل مقر �إقامة خا�سة للبابا �إنو�سنت �لعا�رش خال �لقرن �ل�سابع ع�رش .هذه �ل�سقة �لفاخرة و �لتي تبلغ م�ساحتها 350
مرت ً� مربع ًا هي كنز يغني �حلو��س كافة حيث تتميز مب�ستوى من �لرب�عة مل ي�سبق له مثيل .يعود تاريخ �لعقار �إلى �لقرن �ل�سابع ع�رش� ,أما
�لعقول �ملبتكرة �لتي ور�ء حتويل هذ� �ملنزل �ملذهل �إلى م�رشوع �سياحي فريد فهما �ستيفانو وجورجيا باربيني ,و هما زوجان ينحدر�ن
من عامل �ملو�سة حيث �رتبط ��سمهما باأكرث �لعامات �لتجارية �لفاخرة �سهرة يف �لعامل.
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بالإ�سافة �إلى كونها حفيدة غايتانو �سافيني ,موؤ�س�س عامة �أزياء
ب��ري��وين �ل�سهرة للرجال ,كانت جورجيا ب��رون �ساحبة متجر
�إ�سكاد� �لر�ئد يف روما و مديرة �لبيع بالتجزئة للماركة يف �إيطاليا� .أما
زوجها� .ستيفانو باربيني ,فقد كان �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة �إ�سكاد�
يف �إيطاليا و فرن�سا ,و �لرئي�س �لتنفيذي للت�سويق للعامات �لتجارية
�لفاخرة �ألربتا فريتي و مو�سكينو و جان بول غوتييه و �أوزبيك .و
مع هذه �خلربة �لغنية ,ل ميكن للمرء �إل �أن يتنباأ مب�ساحة م�سممة
دون عيوب ,و �سيكون �لتنبوؤ دقيق ًا با �أدنى �سك.
ح�سل �لزوجان باربيني على فر�سة ل�رش�ء هذه �ل�سقة و م�ساركتها
باأ�سلوب مميز مع �لعامل ,و عليه فقد قرر� تقدمي �سقة ر�ئعة موؤثثة
ب�سكل مثايل و مزينة باأفخر �لإك�س�سو�ر�ت جتعل �ل�سيف يف حالة
ذه��ول و �إعجاب ت��ام .و قد مت تكليف فنانني �إيطاليني حمليني من
جميع �أنحاء �لباد لإن�ساء و ت�سميم و تقدمي خ�سائ�س جميلة فريدة
متكاملة ت�سفي مبجملها �لطابع �لإيطايل �لأنيق على �لذوق �لعام .و
عليه فقد مت �إعد�د كافة �لتفا�سيل �لدقيقة بدء ً� من �لأر�سيات و حتى
�جلدر�ن بو��سطة فورنا�س �سوجاروين� .أما غرفة �لنوم �لرئي�سية ,و
�لتي كان ي�ستقر فيها �لبابا ذ�ت يوم ,فت�سم �رشير ً� �سخم ًا و �ستائر
خمملية فاخرة و تفا�سيل رخامية بديعة و �أ�سقف ترتفع حتى علو

 27قدم ًا ,كما تتميز بلوحات جد�رية من فر�ن�سي�سكو �أليغريني متثل
ديدو و �أينيا�س .ت�سمل �ملعامل �لبارزة �لأخرى للديكور �أثاث ًا ر�قي ًا و
مريح ًا ,و قطع ًا �أثرية بالإ�سافة �إلى تفا�سيل جميلة تتمثل باحلياكة
من طر�ز بريوين على �خلز�ئن ,كما ت�سم �سماعات جلدية �أنيقة و
تفا�سيل كثرة �أخرى تدعو للتاأمل.
مقتنيات تر�ثية قدمية تزين �أرج��اء �ملكان ,و �لتي مت جمعها على
مدى �سنو�ت عديدة و عر�سها لل�سيوف حتى ي�سعرو� بعبق �ملا�سي
لتكون جتربتهم ثرية بالتاريخ و �لأحا�سي�س .على �سبيل �ملثال ,يجد
�لز�ئر ن�سخة من �لطبعة �لأول��ى لكتاب بينوكيو ,و �أطل�س يرجع
تاريخه �إلى �لقرن �لثامن ع�رش ,و بيانو بخا�سية لعب ذ�تي فريدة
من نوعها مرتبط بالبيانو �خلا�س لإلتون جون ,بحيث يعمل �لبيانو
يف �ل�سقة تلقائي ًا كلما د�عبت �أنامل �إلتون جون �لبيانو �خلا�س به!
مل يخطر على �لبال هكذ� خا�سية ,و ه��ذه �إح��دى �ملفاجاآت �لغر
م�سبوقة .لقد مت �لتفكر بكل �لتفا�سيل يف هذه �ل�سقة خللق جتربة
فريدة تخلدها �لذكريات .ومع كل ذلك ,ل يوجد و�سف كاف لتجربة
�لنوم و �لغو�س �لعميق يف �لأ���رشة يف هذه �ل�سقة� .إذ ت�سمن هذه
�لأ�رشة �مل�سنوعة يدوي ًا درجة ل ت�ساهى من �لر�حة تغلب �أي حتدي
قد يو�سف .تنتج �ل�رشكة �مل�سنعة � 60رشير ً� فقط �سنوي ًا ,و ت�سمن

مل�ستخدميها قدرتها على عاج �آلم �لظهر �ملزمنة و �أوجاع �لرقبة و
غرها من �ل�سكاوى �لع�سلية.
�مل�سي يف �سو�رع روما يجعلك ت�سعر بالفعل و كاأنك ت�سر يف متحف
بالهو�ء �لطلق ,حيث تكون معامل �لتاريخ و��سحة ,و تتمنى �أن
تتحدث �جلدر�ن �إليك لتخربك �ملزيد .و مع ذلك ,فاإن �سقة هويل دير
تاأخذ هذه �لفكرة �ملتكاملة عن مدينة روما �لر�ئعة و ما فيها و تكثفها
بني جدر�ن منزل موؤلف من غرفتي نوم و م�ساحات معي�سة جميلة,
فتحت�سنك بني �أذرع من �لعبق و �ل��رث�ء لتجعلك يف قمة �سعادتك و
ر�ساك� .أما �لو�سول �إلى هويل دير فق�سة �أخ��رى ,حيث �أنه ممكن
فقط عن طريق �رشي للغاية� ,إذ يتم �لدخول �إلى �ملبنى من فيا ديل
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�أنيما ,و �جلزء �خللفي من �ل�ساحة ,و ميكن �لو�سول �إلى �ل�سقة عرب
منحدر د�ئري من ت�سميم بوروميني.
على مد�ر �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية� ,متلك �لزوجان باربيني و �أد�ر�
ثاث عقار�ت مميزة هي و�يت دير و هو نزل جبلي يف �لدولوميت ,و
بلو دير و هو يخت يبحر يف �ل�سيف على �ساحل �أمالفي و ير�سو يف
جزر �إيوليان ,بالإ�سافة �إلى �ملنزل �لر�ئع هويل دير.
تكمن �لفل�سفة ور�ء كرم �سيافتهم و متيز خدماتهم يف تقدمي جتارب
خم�س�سة لل�سيوف �لذين يقدرون معنى �لرفاهية �لإيطالية �لرفيعة.
و بعد �لتجربة �خلا�سة �لتي خ�ستها ,ل بد �أن �أقول ,باأنهما قد جنحا
برب�عة و تفوقا على كل �لتوقعات.
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In addition to being the granddaughter of Gaetano
Savini, the founder of the well-known Brioni fashion
label for men, Giorgia Perrone was also the owner of
the Escada flagship store in Rome and the managing
retail director of Escada Italia. Her husband, Stefano
Barbini, was Escada’s CEO in Italy and France as well
as the executive head of marketing for international
brands Alberta Ferretti, Moschino, Jean Paul Gaultier
and Ozbek. With such impeccable fashion pedigree,
one can only predict a flawlessly designed space. That
prediction would be accurate. The Barbinis came across
the opportunity to buy this apartment, and share it with
the world and decided to create a stunning, exquisitely
decorated and furnished apartment that leaves guests in
complete awe. They commissioned local Italian artisans
from across the country to create, design and deliver
this beautiful property and imbue it with Italian style
and flair. Intricate details all around beginning with the
floors in Etruscan cotto were made by Fornace Sugaroni.
The bedroom where the Pope once rested has a king size

bed, velvet drapes, marble details and 27-foot ceilings,
featuring frescoes by Francesco Allegrini representing
Dido and Aeneas.
Other highlights of the décor include sophisticated yet
comfortable furniture, antique pieces, Brioni stitching on
the closets, leather hangers and the list goes on.
Objects from the past adorn the place, collected over
many years and displayed for easy access for guests to
touch, feel and experience. A first edition Pinocchio
book, an Atlas dating back to the 18th century, a self
playing piano that is connected to Sir Elton John’s piano,
so that every time Sir Elton plays the piano, the one in
Rome starts to play! Never did I think that I would hear
anything like this! Everything in the apartment has
been thought of and considered to create an incredibly
unique experience. No description however, would be
complete without a deep dive into their beds. These
handmade beds warrant their own article, with a degree
of comfort that defies any description. With only 60
manufactured per year, it has been said that these beds

have the ability to cure long term backaches, neck aches
and other muscular complaints. It’s enough that walking
around the streets of Rome already makes you feel like
you’re walking in an open air museum, where the history
is palpable, and you wish the walls could speak to tell you
more. But, Holy Deer takes the idea of Rome the city and
condenses it into a two- bedroom apartment that leaves
you floored, unable to speak or express your delight.
Accessing Holy Deer is quite discreet where you enter the
building from Via dell’Anima, a road at the back of the
piazza. To reach the apartment, you access via a circular
ramp which Borromini designed.
Over the past few years, the Barbinis have owned and
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managed three properties, White Deer – a mountain
lodge in the Dolomites, Blue Deer – a beautiful sailing
catamaran that sets sail in the summer in the Amalfi
Coast, and the Aeolian Islands and now Holy Deer. The
philosophy behind their hospitality is to offer guests
custom experiences for those who appreciate the finer
«Italian» luxuries of life. After testing that philosophy at
Holy Deer, I must say, they’ve succeeded brilliantly.
For more information visit :
www.sanlorenzolodges.com
To plan a trip contact :
i n fo@w hy w ander.com
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Holy Deer
San Lorenzo Lodges

A

n experience by Reem Shaath, Owner & Chief Wandering Officer at Whywander, a luxury travel
company based in Saudi Arabia with the aim of sharing the world with our clients. There are certain
proverbs that stand the test of time, staying true to their message and holding endless wisdom. «All
roads lead to Rome» is one of them; or at least, for travelers who are spellbound by history, mystery and timeless
taste. Rome is a constant, unraveling surprise and caters to all types and tastes of travelers.
Every cobble stone street has its own character, every storefront its own flavor. In the Eternal City, you are in
constant discovery mode. On a journey like no other, I invite you to discover the newly opened Holy Deer, a two
bedroom apartment overlooking Piazza Navona which was originally the private residence of Pope Innocent
X during the 17th century. This 350-square-meter luxury apartment is a feast for all senses and with a level of
craftsmanship that is unparalleled. The story of the property dates back to the 17th Century and the brains
behind this spectacular home are Stefano & Giorgia Barbini, a charming couple who hail from the fashion world
and are connected to the most iconic brands in the world.
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