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ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ

Почти по права линия на юг от Мадрид, на малко повече от 200 км и досами
границата с Андалусия, La Nava del Barranco се разгръща върху 3500 хектара от
автентичната иберийска природа. Има някаква поетична справедливост в това, че
едно от най-ексклузивните частни имения в Испания се намира именно насред Ла
Манча - земите от приключенията на най-митичния испаноезичен герой Дон Кихот.
Резиденцията е кацнала на върха на един от хълмовете, превръщайки се в
перфектна наблюдателница към необятната красота наоколо. Имението се
прелива буквално и метафорично в необозримия природен пейзаж от 360 градуса.
Вълнистите хребети се диплят и редуват до безкрайност към хоризонта. На
моменти приличат на абстрактните морски вълни, характерни за традиционните
японски картини.
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La Nava е най-ексклузивната и
емблематичната собственост сред
частните имения от колекцията Events
of Excellence, зад които стои като
мениджър Беатрис Пастрана. „Няма
друго подобно място, което да предлага едновременно интимността на
частен дом и петзвездно ол инклузив
обслужване от персонал, който постоянно работи в къщата и е обучен
на място във всеки детайл. При това
става въпрос за истинска луксозна
домашна атмосфера. Собствениците продължават да живеят тук и
нерядко си тръгват в деня, в който
пристигат гостите“, разказва Беатрис
пред VOYAGE. La Nava del Barranco
принадлежи на семейството на Хавиер Медем и Алмудена дел Морал.
Собственикът е братовчед на един от
най-известните испански режисьори
- Хулио Медем.
„За нас няма невъзможни неща, но
все пак за чудесата ни дайте десетина минути“ – така звучи накратко
философията на домакините. Което
значи, че ако запасите от шампанско случайно се изчерпат, две коли
тръгват на мига едновременно от
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Мадрид и от La Nava, срещат се по
средата, разменят пратката и се
връщат в изходната точка с изпълнена мисия. Тук обаче обичат далеч
по-големи предизвикателства. Като
това да убедят топ готвача Андони
Андурис, чийто Mugaritz в Страната
на баските (с две звезди „Мишлен“)
е единственият неизменно в Топ 10
на най-добрите ресторанти в света за
последните 10 години, да пристигне
с частния си самолет, за да сготви
вечеря за осем гости. Или пък на

същото частно парти да дойде да танцува една от най-големите световни
звезди на фламенкото - Сара Барас.
Имението разполага със собствена
писта с позволение за кацане и излитане и на международни полети. Персоналът, предвождан от Маргарита, е
като излязъл от „Имението Даунтън“.
Към класическите униформи, белите
ръкавици и английската прецизност
се прибавя испанската непринуденост. Именно топлотата и лежерността в отношенията, независимо

от йерархията, е една от запазените
марки на иберийския чар изобщо.
За да бъде гарантирана максимална интимност на изживяването,
имението може да бъде наемано
единствено изцяло, никога по стаи.
Цени не се публикуват, а се договарят
персонално, но логично са около или
над тези в най-луксозните хотели.
Сред приоритетите на собствениците
е пълната дискретност, което означава, че няма да научите от тях дори
инициалите на нито един от известните гости. „Когато питат дизайнера
Маноло Бланик за кого прави обувки, той отговаря: гледайте списанията“, казва с усмивка известният
журналист Карлос Гарсия Калво,
специализирал се в темите за мода и
в новините за кралското семейство.
Калво също е сред гостите на La Nava.
Къщата с двадесет стаи е завършена през 2007 г. Като млад днешният
й притежател Хавиер бил шофьор
на гостите на баща си, предимно
ловджии. Той подробно разпитвал
всеки от тях за представата им за идеален дом, а години по-късно използвал тези детайли в своя личен проект

за голямото имение. С декорацията
се заема талантливата му съпруга
Алмудена. В атмосферата преобладават неутралните земни тонове, за да
изпъква природата, нахлуваща визуално отвсякъде, магически флуидна,
променяща се със сезоните. Ловните трофеи и препратки не оставят
съмнение за произхода и ДНК-то на
хасиендата. Ако останете четири дни,
много вероятно е порцелановите сервизи, сребърните прибори, ленените
покривки и свещниците никога да не

се повторят.
La Nava е едно от най-известните ловни имения в Европа, което по време на
сезона от октомври до края на февруари е напълно резервирано. През останалото време тук пристигат не само
семейни и приятелски компании,
но и проспериращи фирми, които
издирват рядък мизансцен за своите
корпоративни партита и срещи на
високо ниво. Към територията на резиденцията на практика се добавят
и наетите за години напред околни
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стопанства. Така общите земи достигат 7000 хка: дъбови гори се редуват
с вековни маслинови насаждения и
житни полета, хълмове - с поляни и
долини.
Обядът е обявен за 3 часа на „отдалечено място“ сред полето. След 20 минути джиповете спират пред перфектно наредена дълга маса под сянката на
стари дъбове, с подскачащи наоколо
яребици. Едно от най-специалните
предложения на La Nava е именно
този луксозен пикник, за който храната се довършва на място. Сценографията е изскочила сякаш от филма
„Отвъд Африка“ с Мерил Стрийп и Робърт Редфорд. Следва фото сафари из
имението, превърнато още в резерват
за сърни, елени, муфлони, глигани,
включително и няколко екземпляра
на иберийски рис.
Вечерята в La Nava е зрелищен
спектакъл, който може да се очаква
по-скоро в някой френски petit palais
или в английски замък, отколкото в
къща насред Ла Манча. Детайлите се
пазят в тайна до последния момент.
Гостите са помолени да спазват
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лежерно официален дрескод. След
аперитива в централния салон вратата на голямата трапезария се отваря
церемониално. Шпалир от червени
свещи осветява дългата „дворцова“
маса във форма на елипса. В каменната камина бумти огън. Персоналът
е подреден от едната страна, домакините настаняват гостите според

предварително отредените им места.
Изключителната кухня на главната
готвачка Роза вече е превърнала
хасиендата и в кулинарна дестинация. Преди години тя готвела само за
семейството. Всички били изумени
от уменията й да приготвя ястия по
традиционни рецепти, предавани от
поколение на поколение. Предложи-

ли й поста на шеф готвач, но тя дълго
отказвала тази отговорност. Накрая
все пак се съгласила. Днес много
гости се връщат тук и заради нейните блюда: салата от миди с фоа гра,
тартар от скариди, пай от аспержи и
скариди, рагу от морски дявол с див
ориз и картофи в мед.
Сутрин закуската се сервира на
остъклената веранда, чиито френски
прозорци се сливат с естествения
декор отвън. На едно ниво под нея са
разположени двата infinity басейна.
Сякаш архитектите са умували дълго,
докато успеят да задоволят една от
най-характерните емблеми на съвременното консуматорско общество
- перфектното селфи. Ако застанете
на ръба на басейна, върху „острието
на стрелата“ и съвсем леко наместите кадъра за перспективата, няма
нужда от никакви други корекции и
филтри. Леката оптическа измама
свършва своята работа и вие се пренасяте сред хипнотичната красота
на губещите се в далечината вълни с
хълмовете на Ла Манча.
www.lanava.com
www.eventsofexcellence.es
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