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4 gwiazdkowy zespoł hotelowy na 1000 osób w Pobierowie

Wyznaczony do konkursu zakresopracowania to styk dwóch światów. Świata zagospodarowanego iuporządkowanego przez
człowieka – LĄDU oraz WODY - świataciągle jeszcze przez człowieka nieokiełznanego. W sensieurbanistycznym teren objęty
konkursem to kraniec zagospodarowania wmyśl ogólnie przyjętych typologii urbanistycznych. Stwarza toszansę na podjęcie prób
zaproponowania układu urbanistycznegowymykającego się schematom. Nieszablonowego podejścia do zadaniaprojektowego
wymaga również specyfika miejscowości, która jakotypowo turystyczna, nastawiona jest na jak najszerszą promocję.
Nasza propozycja to próba połączeniamyślenia o urbanistycznym zagospodarowaniu wyznaczonego na konkursterenu oraz
myślenia o tym zagospodarowaniu jako o produkcie,ciekawym i atrakcyjnym marketingowo. Naszym celem było
wykorzystanieszans, które organizator zapisał w regulaminie konkursu (możliwośćrealizacji całego kompleksu
hotelowo-parkowego na znacznej wielkościterenie, możliwość zmiany planu miejscowego na potrzeby realizacjitej inwestycji,
możliwość wariantowości przedstawianychrozwiązań) i stworzenie zagospodarowania o walorach niespotykanychna całym
polskim wybrzeżu. Pomysłem na stworzenie niecodziennejprzestrzeni urbanistycznej jest zagospodarowanie terenu w oparciu
okształty liter układających się w nazwę miejscowości POBIEROWO.
Struktura założenia oparta jest oprzyjętą ideę zagospodarowania terenu. Literki napisu POBIEROWOtworzące kompozycje
kubatur oraz placów i ciągów pieszych to ideabardzo elastyczna. Literki mogą być w zagospodarowaniureprezentowane przez
kubaturę dowolnej funkcji, obrys placu, ciągupieszego lub grupy zieleni. Ważnym elementem kompozycjipretendującym wręcz
do samodzielnego loga miejscowości jestliterka „P” w zagospodarowaniu, naszym zdaniem idealnieprzyjmująca funkcję pomostu
spacerowo cumowniczego. Dla funkcjihotelu przewidzieliśmy okrągły kształt literki „O” ze względuna prosta i wyrazista formę ale
również ze względu na dużemożliwości wariantowania propozycji w ramach tej idei wykorzystującna hotel trzy, dwie lub jedną
literkę „O” w nazwie POBIEROWO.Literka „B” przeznaczona została na zasadzie skojarzeń nabaseny przyhotelowe. Literki „I”
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oraz „E” ze względu na swójregularny kształt przeznaczone zostały na kubaturowe obiektymieszczące usługi handlu oraz
zaplecza zaproponowanych terenówsportu. Literka „R” wyznacza zagospodarowanie parku. Parkutworzony wokół gładkiej
nawierzchni „R” zachęcającej doróżnorodnej formy aktywności to w znacznej mierze istniejącezadrzewienie. Park o nieco innym
charakterze zorganizowany jest wokółtakich funkcji jak amfiteatr („O”), klubokawiarnia („O”) orazścieżka ze stacjami do
minigolfa („W”). Wszystkie funkcjezagospodarowania dostępne są z zaproponowanej promenadyprzechodzącej raz z północnej
raz z południowej strony wydm.
W skali architektonicznej staraliśmysię zachować podobna konwencję jak przy projektowaniuzagospodarowania. Wykorzystując
przywileje położenia hoteluchcieliśmy zwrócić uwagę odbiorców na kontekst. Zaproponowanaprzez nas forma budynku jest
prosta, oparta na rzucie koła,zaznaczająca swoją obecność w przestrzeni jedyniewysokością.
Charakterystyczne zagospodarowanie otoczenia hoteluoraz jego bezkompromisowa forma to naszym zdaniem
wykorzystaniepotencjału jaki leży w tego typu lokalizacjach. Główny atuttakiego rozwiązania to oczywiście widok z i na hotel.
Atrakcyjnośćlokalizacji przeniesiona jest wprost na atrakcyjność hotelu poprzezwidok jaki rozciąga się z jego wnętrz na
otaczający krajobraz.Przestrzeń zyskuje na charakterze poprzez postawienie mocnegowertykalnego akcentu w tak
horyzontalnym (dosłownie) otoczeniu.
Hotel to w zależności od wybranejopcji 500, 750 lub 1000 osób może mieć inną wysokość. Jegoproporcje można także zmieniać
rozbijając bryłę na trzy okręgi(trzy literki „O” w napisie POBIEROWO). W zależności także odpojemności hotel posiada dwie lub
jedną kondygnację podziemnegoparkingu z ok. 250 miejscami parkingowymi na jednej kondygnacji.Hotel w różnych wersjach
pojemnościowych może być projektowanyjako 3 lub 4 gwiazdkowy. W maksymalnej odsłonie to hotel 4gwiazdkowy o
pojemności 1000 miejsc noclegowych z bogatą ofertąusług towarzyszących: Centrum konferencyjne, Centrum
odnowybiologicznej, Baseny, Restauracje, Klub nocny, Bary, Centrum fitnessuoraz Kasyno.
Funkcjonalnie obiekt hotelowypodzielony jest wertykalnie tak, że każda z jego funkcji znajdujesię na innej kondygnacji.
Kondygnacje hotelu połączone są dwomapionami komunikacyjnymi z klatkami przeciwpożarowymi oraz windamiosobowymi,
technicznymi i towarowymi. Piony komunikacyjne proponujemyjako pełniące także rolę konstrukcyjnego trzonu, który zesłupami
po obwodzie elewacji oraz monolitycznymi stropami tworzyłbysystem konstrukcyjny obiektu.
Struktura kompozycji zagospodarowanialiterkami oprócz znaczeniowego scalenia w napis POBIEROWO ma takżearchitektoniczną
myśl przewodnią łączącą ze sobą literki.Wszystkie posadzki „liter” proponujemy utrzymać wcharakterystycznej bursztynowej
kolorystyce (pomarańczowo – żółto– czerwonej). Natomiast wszystkie elementy oprócz posadzekutrzymać w kolorze białym dla
podkreślenia znaczenia koloruposadzki, który w sposób bezpośredni na myśl ma przywodzićnadmorski bursztyn lub zachód
słońca.
Wyjątkowy charakter chcieliśmy takżenadać elewacji hotelu jako dominanty w zagospodarowaniu całegoPOBIEROWA. Nasza
propozycja to nazwanie każdej z kondygnacji (nawetw nomenklaturze numeracji pokoi hotelowych) wysokością nad
poziomemmorza. Tak często posługujemy się tym odniesieniem w sytuacjach,które z prawdziwym morzem nie mają nic
wspólnego, dlategochcieliśmy zwrócić uwagę odbiorców jak blisko znajdują siętego punktu odniesienia. Elewacja taka stanowi
naszym zdaniem bardzodobre powiązanie wysokościowca z miejscem w którym się znajduje.

Rok: 2009
Lokalizacja: Polska
Wielkość: 47400 m2
Status: Konkurs
Inwestor: Gmina Rewal
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