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Hôtel de JoBo – 
NAPOLEON-FANIN 
UNELMAHOTELLI

Boutique-tyylinen Hôtel de JoBo 
avasi ovensa Pariisin Maraisin 
kaupunginosassa kesäkuussa. DeLuxe-
lehti sai ennakkomaistiaiset upeasta 
uutuushotellista, joka on suunniteltu 
täysin Napoleonin ensimmäisen 
vaimon, Josephine Bonaparten 
makumieltymysten mukaisesti. 
teksti  Juhani Nurmi   •  kuvat  Hôtel de JoBo / David Grimbert

L
ähellä Place des Vosgesia sijaitseva fantastinen 
rakennus luo täydellisen tukikohdan Pariisin vie-
railuasi varten. Hotellin tyylin innoittanut Rose 
Tascher de la Pagerie (1763 – 1814), jota Napo-

leon Bonaparte (1769 – 1821) kutsui Josephineksi – ja joka 
tunnettiin JoBo’na lähimpien tuttavien keskuudessa – omasi 
monenlaisia, myös skandaalinomaisia ominaisuuksia, jotka 
ovat innoittaneet uuden luksushotellin suunnittelijoita. 

Josephinen elämäntarina liittyi erottamattomasti mer-
kittävään lukuun Ranskan ja Euroopan historiaa. Samalla 

hänen ehtymätön uteliaisuutensa ja ehdoton rakkautensa 
kaikkea kaunista kohtaan teki JoBosta hyvin päättäväisen 
ja modernin muusan. 

Josephine oli tavattoman monipuolinen persoona: into-
himoinen rakastajatar, salarakas ja vaimo, trendien luoja 
ja yksi oman aikansa tyylikkäimmistä naisista. Lisäksi Jo-
sephine oli monella tapaa vapaa nainen jo ennen kuin se 
muodikasta tai edes yhteiskunnallisesti sallittua. 

Josephinen makumieltymykset olivat avantgardistisia 
ja villejä, mitä tuli sisustukseen. Hän ei koskaan lakannut 
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keksimästä tai keräämästä uusia ideoita. Josephine halusi 
useiden asuntojensa sisältävän vain kaikkein parasta, kaik-
kein arvokkainta ja kaikkein omaperäisintä. Kaikkien aiko-
jen ensimmäinen pantterintalja valmistettiin juuri hänelle. 

 Kun Hôtel de JoBo’n asiakkaat astuvat sisään hotelliin, 
he huomaavat siirtyvänsä suoraan Josephinen unimaail-
maan. Jo ensimmäinen yllätys saa jännityksen väristykset 
kiitämään selkäpiitä pitkin – ruusuilla katettu, Napoleonin 
aikainen sotateltta toivottaa sinut tervetulleeksi hotelliin. 

Hôtel de JoBo’n 24 huonetta on jaettu neljään eri kerrok-
seen, ja järjestetty kätketyn pihan ympärille. Tämän bou-
tique-hotellin – jossa on ennen sijainnut 1600-lukulainen 
nunnaluostari – sisustuksen suunnittelusta vastaa tunnettu 
ranskalais-amerikkalainen sisustussuunnittelija, Bambi 
Sloan. Josephine Bonaparten toimiessa hänen henkisenä 
muusanaan, Bambi Sloan on hyödyntänyt suunnittelussaan 
Napoleonin aikakauden tyylisääntöjä ja Jobon rakkautta 
ruusuja kohtaan. 

”Bambi Sloan on 
hyödyntänyt 
suunnittelus-

saan Napoleonin  
aikakauden 

tyylisääntöjä ja 
Jobon rakkautta 

ruusuja  
kohtaan. 
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Sanotaan, että paholainen piilee yksityiskohdissa – ja 
mitä yksityiskohtia Hôtel de JoBo’ssa löytyykään! Napo-
leonin aikakauden tapetteja, ruusujen täyttämiä palkkeja, 
mosaiikkikaakeleilla ja marmorilla vuorattuja kylpyhuonei-
ta… Bambi Sloan on siirtynyt Josephinen nahkoihin, otta-
nut hallintaansa hänelle määrätyt huoneet, ja herättänyt ne 
henkiin yllättävällä, eksentrisellä ja hauskalla tavalla. ”Tämä 
hotelli on tarkoitettu sekä laillisille että laittomille rakkaus-
suhteille”, hän paljastaa. 

Sielukas Hôtel de JoBo elää ja hengittää 24 tuntia vuo-
rokaudessa cocktail-baarinsa kautta, josta saa kevyttä 
hiukopalaa. Hotellin teehuoneessa on tarjolla herkullisia 
ranskalaisia leipomotuotteita, viihtyisässä ja sähäkässä il-
mapiirissä. 

Historiallisen Marais’n sydämessä sijaitseva neljän täh-
den hotelli tarjoaa rakastavaisille unohtumattoman elä-
myksen paikassa, joka on kiinteästi yhdistetty Pariisiin jo 
vuosisatojen ajan. •

HOTEL DE JOBO
10, rue d’Ormesson 

75004 Pariisi

+33 (0)1 48 047 048

Huoneiden hinnat alkaen 180 €

   www.hoteldejobo.paris 


