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EL CONCEPTEESQUEMA CONCEPTUAL DE LA IDEA

El fet de plantejar una propsta en un entron idil·lic com en el que ens trobem, 
fa que apareixi una voluntat de ser especialment curós amb el lloc i les pre-
existències. Adaptar-se i respectar els límits tant naturals com arquitectònics 
es converteix en la premisa principal de la proposta.

L’hotel neix com a voluntat de potenciar una de les zones vinícoles més im-
portants d’Alemanya, d’on prové el famós “Riestling” i donar-li una possi-
bilitat que actualment no té. Es busca un turisme cultural, que atret per les 
immenses qualitats de l’entorn, podrà realitzar activitats que fins el moment 
no han estat explotades.

El Rin, les vinyes, la natura, la història i la contemporeneitat convergeixen 
com a reclam de l’hotel. Un hotel que no són unes meres habitacions, sinó 
que ofereix espais pol·livalents per fer conferències, trobades d’empresa, o 
maridatge dels vins del castell i de la zona, a més d’un centre de relax i 
aigües, i un restaurant amb vistes panoràmiques a tota la vall del rin.

L’estretègia d’impantació al lloc es basa en tancar la part nord-est del recinte 
i aprofitar la muralla del castell com a element que dona forma a la proposta. 
A partir d’aquí, els límits naturals van fent que la barra es desdibuixi i es vagi 
adaptant a les diferents preexistències. 

Per una banda el bosc i el fet que un parell d’edificis del castell entreguin el 
seu taster contra la muralla, fa que la proposta no agafi tota la dimensió del 
costat de la muralla.  Per altra banda les vinyes i la topografia que creix de 
manera ràpida crea un altre límit, que delimita l’amplada de l’hotel. I finalment 
és cada part del programa que va buscant el seu lloc i les seves màximes 
possibilitats.

Es busca ajuntar les possibilitats que ofereix l’espai quan aquest està fora 
de la muralla (vistes, orientació, contacte directe amb les vinyes), amb les 
d’estar a dins del recinte. És un hotel del castell, però gaudeix tambés de les 
possibilitats exteriors. 
S’accedeix al hotel després d’haver fet un recorregut en forma de “promenade 
architecturel” on es van identificant tots els diferents elements de l’entorn. 
Des de l’accés principal al recinte del castell, d’on identifiquem la mural-
la amb un dels edificis senyorials del castell. Entrem i ens trobem amb la 
majestuosa torre al bell mig del pati i entre la torre i la muralla se’ns dirigeix 
cap a una zona mes recollida del jardí que ens dona accés ja a l’hotel.  

L’hotel dialoga amb el castell de manera que ambdós, estàn formats per un 
volum gran, en certa manera desproporcionat, que organitza i relaciona la 
resta de programa al seu voltant. Creant entre si una relació directe.
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