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Bob Coscarelli | מאת צביה קגן | צילומים: 

או סולה מיו
בתוך מבצר הררי עתיק מצפון לרומא מתחבא מלון 

אורחים חלומי שמציע מערות מדיטציה, בור מים אטרוסקי, 
בריכה מחוממת וכל פינוק שאפשר להעלות על הדעת. ישן 

וחדש מתערבבים בשימור היפהפה של "דומוס צ'יביטה" 

27013.1.2014



זמן  פסק  וקחו  התרווחו  איטלקי(,  )רצוי  יין  בכוס  הצטיידו 
ראוי לטיול באחד המקומות היותר מרהיבים בעולם. זהו בית 
21, ובחלקו התת תשבחלקו העליון יש פריטי עיצוב מהמאה ה

חתון מערות בנות יותר מת2,500 שנים.

†††

 Civita di( המקום הוא הכפר/מבצר צ'יביטה די בניורג'ו
Bagnoregio(, כת130 קילומטר מצפון לרומא. הוא מתנשא 
מעל ואדיות שיצרו שני נהרות המקיפים אותו והגישה אליו 
היא דרך גשר להולכי רגל בלבד. תחילתו של הכפר בתקופת האטרוסקים )בני העם 

תשחיו באזור טרום הרפובליקה הרומית, מהמאה העשירית עד השלישית לפני הספי
רה(, אך רוב המבנים שנראים מעל פני הקרקע נבנו בימי הביניים. הגשר המתפתל 

מסתיים בשער כניסה לעולם ישן שהשתמר בשלמותו במשך מאות שנים.

''תמונות'' צומחות מאזוב בחוץ, אח מבוערת בפנים: בית בן 2,500 שנה
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"כשהבית נושא כל כך הרבה מטענים היסטוריים, אין צורך בפריטים שיכבידו עליו"

האדריכל האיטלקי פטריציו פראדיאני )Patrizio Fradiani(, שחי ועובד בשיקגו, 
שיפץ כאן חורבה מהמאה ה-14 והפך אותה לבית נופש להשכרה שנקרא "דומוס 
צ'יביטה" )Domus Civita(, ושמצויד בכל הפינוקים של ימינו. לבית שלוש קומות, 
ובמהלך השיפוצים לפני כשנתיים נחשף תחתיו מבוך של תשע מערות מהתקופה 

האטרוסקית וגם בור מים רומאי. 
המר כל  מיוצגים  בכניסה  וכבר  הכניסה,  לדלת  מובילות  התלולות  תהמדרגות 

כיבים הסגנוניים של הבית - חלקי מבנה עתיקים, קירות לבנים וריהוט עכשווי, 
שימושי ושקט: כשהבית נושא כל כך הרבה מטענים היסטוריים, אין צורך בפריטים 
שיכבידו עליו. בקומת הכניסה חלל פתוח שבו מטבח, פינת אוכל וסלון. השיפוץ, 
מאבן,  בניין  פרטי  רצפה,  תקרות,  שאפשר:  מה  כל  של  וחידוש  שימור  כלל  אגב, 

דלתות ונישות.
בקומה השנייה שני חדרי שינה )עם חדרי רחצה צמודים(: תקרת עץ בהירה עם 
קורות חשופות, רצפת אבן, דלתות עץ ישנות וריהוט לבן בקווים נקיים, עם נקודות 
צבע ששומרות על עניין אך לא מכבידות על האווירה. כלובי ציפורים מתפקדים 

כאהילים ומשלימים את המראה הרענן של החלל.

התקרות והרצפות חושפות את ההיסטוריה 
העשירה של הבית, והריהוט מוסיף להן את 

הרובד העכשווי
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מקומת הסוויטה יורדים למבוך המערות האטרוסקיות

תבחדר השני, כדי להוסיף עניין וצבע, נתלתה מפה עתיקה על הקיר. מתחת לס
פסל שיש לבן נבנו חללי אחסון, ומעל קצה הספסל מרחף מדף שיש שחור, שעליו 
מונח כיור חדר הרחצה. בקומה התחתונה סוויטה עם סלון וחדר שינה, קשתות ושוב 

ת- רהיטים לבנים עם פריטים שמוסיפים צבע. כמו ביתר חדרי הרחצה, מראות מוזה
בות בסגנון עתיק מתחברות לקווים הנקיים של הריהוט.

בנישות הקטנות מוצגות עבודות אמנות עכשווית. מקומת הסוויטה יורדים למבוך 
יין. לצדה שתי  המערות האטרוסקיות. ישורת המדרגות הראשונה משמשת כמרתף 

תמערות, אחת מוקדשת למדיטציה והשנייה - גלריה לאמנות. מהמערות חוזרים לגי
נה, לגזיבו ולפינות הישיבה והאוכל שבחוץ. ליד הגינה יש בריכה ומטבח. הבריכה 

תהמחוממת והג'קוזי נמצאים במערה שבה אגרו הרומאים מים, ומקומת הסוויטה הת
חתונה יש יציאה לגן. 

אם מתחשק לכם ליהנות מהאווירה החלומית, תוכלו לשכור את הבית לשבוע 
בעונת  לשבוע  דולר   5,450 יעלה  התענוג  בודדים(:  לימים  מושכר  לא  )הוא  שלם 
נשמע  השפל.  בתקופת  דולר  ות3,250   ,Mid Season בתקופת  דולר   4,450 השיא, 
יקר? אם שלושה זוגות מאכלסים את שלוש הסוויטות, זה זול משמעותית ממחירו 

של חדר במלון בישראל. כדאי להזדרז, כי רוב השנה כבר תפוסה.
 http://domuscivita.com :כתובת האתר

 

צביה קגן כותבת את הבלוג "קילו בית" ב־
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