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VÍZCSEPP 
MANDALINA 

ARCÁN

A kétezres évek közepe óta a dalmát tengerparton folyamatosak a horvát és a külföldi befektetések, 
ezek sokszor urbanisztikai léptékű beavatkozásokat jelentenek az öblök, félszigetek területén. 
2016-ban, Šibenik városában, a Mandalina félszigeten átadott D-Resort Hotel sem csupán egy 

szállodakomplexum felhúzását jelentette.

D-Resort Hotel Šibenikben
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Tavaly ősszel nem kisebb híresség érkezett 
Šibenikbe, mint maga Brad Pitt. Történt ugyanis, 
hogy évekkel korábban, még házasemberként a kör-
nyéken nyaralt, amikor azt sóhajtotta bele a dalmát 
misztrálba, hogy ez a legszebb ország, ahol eddigi 
életében valaha járt. Elragadtatását állítólag hama-
rosan beruházói tett követte: villámlátogatása alatt 
gyors sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Šibenik 
közeli Zablaće területén (a hírek szerint) 1,5 milli-
árd dolláros ökoturisztikai luxusingatlan-fejlesztést 
(hotel, kikötő stb.) tervez. Pitt a bejelentést követő-
en visszavonult szállására, a D-Resort Hotelbe, ahol 
ugyan csak egyetlen éjszakát töltött, de rövid láto-
gatása alatt helyi kalauzai megismertették a hotel és 
a kapcsolódó Mandalina-projekt mintaértékű beru-
házásainak történetével – a kíséret tagjai között ott 
volt Nikola Bašić, a hotel építésze is. 

Bašić (szül. 1946, Murter) 1972-ben a Szaraje-
vói Egyetem (Univerzitet u Sarajevu) Építésze-
ti és Várostervezési Tanszékén diplomázott, az 
azóta megszakítatlan építész praxis mellett 2005-
től a Spliti Egyetemen (Sveučilište u Splitu) is tanít, 
2008 óta pedig a Horvát Művészeti Akadémia 
(HAZU) állandó tagja. Már a ’90-es évektől fog-
va intenzíven foglalkozik a horvát tengerpart urba-
nisztikai problémáival, kiaknázatlan lehetőségei-
nek, értékeinek, építészeti és kulturális örökségének 
feltárásával – ez az ún. Marina-projekt. Lényegében 
ehhez a projekthez kapcsolódóan szerzett igazán 
széles körű nemzetközi reputációt a Zára (Zadar) 
városában, a Riva promenádon létrehozott „tengeri 
orgonával” (Morske orgulje) 2005-ben. A második 
világháború után a „tengeri orgona” létrehozásáig 
a sétány mentén, a víz felőli oldalon betonmellvéd 

húzódott végig a Riván. E mellvéd kiiktatására 
Bašić elképesztően szép tájépítészeti tervet tett le 
Zára városvezetése elé: a sétány eltérő szintjeit vál-
tozatos méretű, de kis magasságú fellépőkkel hozta 
össze, mindezt a dalmát hegyekben kitermelt, majd 
formára alakított márványtömbök felhasználásá-
val. Így végre ki lehet ülni a partra, lábak lógázhat-
nak a tengervízbe, mindeközben a tenger különös 
morajlása bűvöli el a tömbökön pihenő, szemlélődő 
embereket, és a dallam, mintha a kőtömbök belse-
jéből érkezne. Ugyanis a víz hullámai beérnek a lép-
csősor alá, és az alépítménybe épített 35, különféle 
hosszúságú műanyag cső, mint különleges orgonasí-
pok között áramolva hangokat generálnak.

Bašić a kétezres évektől kezdve koncentrál-
tan három tengerparti város, Zára, Šibenik és 
Split szerepének átgondolásával, tengerpartjuk és 

   A D-Resort Hotel elegáns fehér, 
loggiákkal tagolt, ívelt homlokzata 
betonból készült.

   Az épület követi a változatos 
terepviszonyokat, és alakja 
a sziget formájához igazodik.

   A hotel tetőterasza mindenki 
számára látogatható, nyitott tér.
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   Fehérbetont használtak 
a szálloda kialakításához 
- a felületkezelés és a szín 
jól illenek a mediterrán 
helyszínhez.

‹ Többféle típusú fa- 
és fahatású anyag 
jelenik meg a hotel 
belső tereiben.
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városmagjuk, illetve e városok egymáshoz való kap-
csolatának urbanisztikai meghatározásával fog-
lalkozik Dalmapolis munkacímen. Jelentős város-
rendezési elképzeléseihez jól passzolt egy komoly 
turisztikai befektetői csoport, a török Doğuş Gro-
up Company érkezése Šibenik városába. 2009-ben 
a cég az évszázadok óta erődített tengeri kikötő-
pontként ismert félszigeten, a Mandalinán, egész 
pontosan Marina Mandalinán kezdett bele egy 
jachtkikötő fejlesztésébe. Nagyszabású invesztíci-
ójuk keretén belül a félsziget szárazföld felőli sza-
kaszán egy jachtklubot, valamint egy szabadtéri 
zenei-színházi előadások megrendezésére alkalmas 

színházat, gyerekjátszóteret, továbbá a kikötőpon-
tokhoz kapcsolódó, nyitott teraszos koktélbárt épít-
tettek 2010-2013 között. A tenger felőli szakaszon 
pedig 2014 és 2016 között épült fel a Nikola Bašić és 
Marko Murtić vezető építészek együttműködésében 
tervezett, négycsillagos D-Resort Hotel. 

A szállodaépület alaprajza leköveti a félsziget 
vonalát – persze vízcsepp, vagy egy ebihal formájára 
is hasonlít –, a terepviszonyok következtében pedig 
a szárazföld felől haladva fokozatosan emelke-
dik, szintekkel bővül az épület, így a víz felőli olda-
lon már eléri a negyedik szintet (fszt.+3 szint) tető-
terasszal. A tetőterasz nem csak a szállóvendégek, 

   Hatalmas üvegfelületekkel és 
felülvilágítóval tette az építész levegőssé 
a szálloda belső tereit.

Az egyszerűségre törekvő bútorok 
a beton nyers textúráját láttatni engedő 
külső megoldásokhoz.

‹ Az egyedi, térképző és 
térhatároló bútorok mellett 
a textileket is fiatal horvát 
designerek tervezték.

hanem bárki számára bejárható, ezzel Bašić közös-
ségi, kilátófunkciót is adott az épületnek. Ennek 
köszönhető, hogy a hotel a félsziget és Šibenik része 
marad, nem válik a várostól elszigetelt luxuszár-
vánnyá. Homlokzatának ívelése, megdöntése, ferde 
síkjai a kortárs építészet eszközrendszerével utalnak 
a jellegzetes mediterrán táj csupasz sziklaformái-
ra, és erre az anyagválasztás, a fehér színű beton is 
rájátszik. Az egységes, árnyékot adó loggiás kialakí-
tás a klasszikus helyi (Földközi-tenger partvidéki) 
építészet mai továbbélése. 

63 szobát plusz 6 lakosztályt kínál vendégeinek 
a szálloda. Marko Murtić vezetésével a közösségi 
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‹ A beton felülete a mediterrán házak 
szabálytalan vakolatát idézi.

› Bašić egy hagyományos 
átriumkialakításnál jóval többet 
játszik az árnyékokkal.

   A hotel bárki számára nyitott 
tetőterasza kilátóként funkcionál.

részek, a szobák, lakosztályok tereinek kialakítása 
látszólag totális ellentétet mutat Bašić szikár, beton- 
és üvegépítészetével – de csak első pillantásra tűn-
het így. Valójában a világos színek és a visszafogott, 
minőségi anyaghasználat miatt a külső és belső har-
monikus egységet képez. A sokféle fa- és fahatású 
anyag, a gyakori fémvázas vagy könnyített szerkeze-
tű bútorok, térelválasztók, a lágy esésű, természetes 
anyagból készült textíliák alkalmazásának köszön-
hetően az otthonos hangulatú enteriőrök köny-
nyedséget árasztanak. Különösen megkapó a búto-
rok, textíliák, berendezési tárgyak, képzőművészeti 
alkotások esetében az, hogy miként Bašić számá-
ra a környéken fellelhető helyi építőanyagok, úgy 
Murtićnak a hazai designerek és képzőművészek 
szerepeltetése volt kiemelt fontosságú.     

Tervezés éve: 2014
Kivitelezés-átadás: 2015-2016
Helyszín mérete: 24 100 m 2

Beépített terület (bruttó): 12 324 m2
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