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LODOWY PAŁAC ELSY Z „KRAINY 
LODU”

Hotel De Glace w Quebecu, 
w Kanadzie.

Hotel jest sezonowym 
obiektem, który pojawia się 
na pewien czas na 
obrzeżach Quebecu każdej 
zimy. Jego architektura 
i wystrój są nieco inna z roku 
na rok, jednak zawsze jest 
zbudowany tylko i wyłącznie 
z lodu! 



Konstrukcje wykonuje:

-30 osób odpowiedzialnych za 
budowę
-15 rzeźbiarzy dekoruje wnętrza 

Potrzeba:

-30 000 ton śniegu
-500 ton lodowych bloków min.



Konstrukcja tego magicznego hotelu 

zaczyna się w grudniu, kiedy spadają 

temperatury. Ekipa składająca się z 50 

osób pracuje nad konstrukcją hotelu przez 

6 tygodni. 30 osób buduje samą 

konstrukcję, 15 rzeźbiarzy dekoruje 

wnętrza dzień i noc, po to, aby stworzyć 

dzieło. Hotel de Glace w całości składa się 

ze śniegu i potrzeba go aż 30 000 ton. 



ZAMEK „ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY”

Zamek w Neuschwanstein

Zamek położony w 
południowej Bawarii w 
Niemczech. Jest on jedną 
z najbardziej znanych 
atrakcji turystycznych 
Niemiec. Każdego roku 
zwiedza go ponad 1,3 
miliona turystów. Często 
nazywany „zamkiem z bajki” 
Neuschwanstein jest 
udostępniony do zwiedzania 
przez prawie cały rok. 
Architektura i wystrój wnętrz 
są naznaczone 
romantycznym eklektyzmem 





DOM TELETUBISIÓW

Dom znajduje się pod Moskwą i nosi nazwę 
„Zatopiona w krajobrazie” . Elementami, które 
w obu przypadkach się powtarzają, są nieregularne 
linie ścian oraz dach pokryty trawą naturalnie 
przechodzącą we wzgórze. Linie budynku oraz 
kształt licznych świetlików zastosowanych 
w konstrukcji są bardzo delikatne.





DOM FLINSTONÓW

Dom został wybudowany na dwóch potężnych 
kamieniach,  na zboczu Góry Fafe w Portugalii. 
Podobnie jak większość współczesnych domów, ma 
drzwi, dach oraz okna. Początkowo wykorzystywany  
był jako domek letniskowy, jednak później został 
przekształcony w muzeum historii Penedo, które jest 
chętnie odwiedzane przez turystów.



Mimo że dom jest otoczony przez elektrownię 

wiatrową, to w środku nie ma prądu. Poprzedni 

właściciele wieczorami używali świeczek. Jeśli 

chodzi o udogodnienia, to wewnątrz znajduje się 

kominek, a na zewnątrz wydrążony w kamieniu 

basen.



DOM Z KRESKÓWKI „ODLOT”

Dom na podstawie animowanego „Odlotu” 
wzniesiono w mieście Herriman w stanie 
Utah. Jest to zdecydowanie jedno 
z najbardziej udanych odwzorowań
filmowych gmachów. Dom zbudowała firma 
Bangerter Homes, za pozwoleniem twórców 
filmu Disney/Pixar. To dzięki pomocy 
wytwórni udało się wznieść tak wierną 
repliką budynku, który pojawia się na 
srebrnym ekranie, z tym wyjątkiem, że ten 
nie lata. Początkowo dom był otwarty dla 
zwiedzających, ostatecznie jednak został 
sprzedany szczęśliwej parze z Kalifornii





DOM SPONGEBOBA

Budynek o kształcie ananasa (zupełnie taki sam 
jak w oryginalnej bajce) został wybudowany 
przez Nickelodeon and Nick Resort Punta Cana. 
Posiada salon, w którym znajduje się telewizor 
z maski nurka, telefon w kształcie muszli i wiele 
innych przedmiotów. Wewnątrz możemy znaleźć, 
chociażby replikę Gacusia czyli pupila 
SpongeBoba. Na prawie 140-metrach 
kwadratowych, znaleźć można dwie sypialnie, 
salon, kuchnie, łazienkę oraz basen. Całość jest 
wykonana zgodnie z tym, co możemy obejrzeć 
w kreskówce.



Za możliwość przenocowania w tym 

niezwykłym domu trzeba słono 

zapłacić. Cena bowiem wynosi 

3800 dolarów ZA NOC. 
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