Negresco, Rivieran kuuluisin hotelli
Kun maailman rikkaimpiin miehiin kuuluva Brunein sulttaani halusi muutama
vuosi sitten ostaa Negrescon, hotellin omistaja sanoi etteivät sulttaanin rahat
siihen riitä. Muiden ostosta kiinnostuneiden joukossa on Le Figaro -lehden
mukaan ollut mm. Bill Gates, jolla ei myöskään ole pikkurahasta puutetta.
Rivieran kuuluisin hotelli rakennettiin vuonna 1912 ja juhlallisia avajaisia
vietettiin 4. tammikuuta 1913, noin puolitoista vuotta ennen ensimmäisen
maailmansodan syttymistä. Sotavuosina Negrescosta tehtiin sairaala, kuten
monesta muustakin Côte d'Azur'in suuresta hotellista. Menestyksekäs
romanialainen liikemies Henri Negresco joutui sodan jälkimainingeissa myymään
nimeään kantavan palatsin pahasti velkaantuneena.

Negrescon nähtävyyksiin kuuluu edelleen 1910luvulla tehty kristallinen kattokruunu. Sen tilasi aikanaan itse tsaari Nikolai II,
suuressa kattokruunussa on yli 16.000 kristallista osaa. Juhlavaa valaisinta ei
ehditty koskaan toimittaa tsaarilliselle Venäjälle.
Vuonna 1957 Negrescon osti sen nykyisen omistajan Jeanne Augierin perhe ja
hotellia johtaa edelleen rouva Jeanne Augier. Hänen käsissään Negrescosta on
tullut luksusluokan majapaikka kruunupäille ja mitä moninaisimmille
julkisuuden henkilöille. Negrescon vieraslista on pitkä ja komea: Urho Kekkosesta
Winston Churchillin kautta Rolling Stonesiin, Pablo Picassosta Ernest Hemingwayn
kautta Windsorin herttuaan ja herttuattareen, Englannin kuningattaresta Iranin
shaahin kautta Michael Jacksoniin, jne jne.

Toisin kuin moniin
muihin hotelleihin, koirat ja kissat ovat aina tervetulleita Negrescoon. Johtajalla
on itsellään kaksi koiraa ja yksi kissa, joista viimemainittu, Carmen, liikkuu
kissojen tapaan omia aikojaan ja reittejään hotellin hulppeissa tiloissa, joskus
hämmästelevien katseiden seuraamana.

Hotellissa on paljon taideteoksia, jotka ovat osa Jeanne
Augier'in suurta kokoelmaa. Negrescossa on vuosikymmenten varrella asunut
paljon eri tyylisuuntien maalareita ja kuvanveistäjiä, joiden teoksia on rouva
Augier'in kokoelmissa. Tällaisia ovat esimerkiksi jo mainitun Picasson ohella
Salvador Dali ja Niki de Saint Phalle.
Tämän päivän Negresco kuuluu Wienin Sacher-hotellin ja Pariisin Ritzin tavoin
pieneen loistohotellien joukkoon, jossa hotelleja yhdistää korkean iän ja
koristeellisuuden ohella korkea laatu.
The Independet -lehti kertoo, että Jeanne Augier on uransa aikana toiminut
kahden valtionpäämiehen asiantuntijana matkailuasioissa. Toinen heistä oli
Iranin shaahi, toinen Nikita Hruštšov. Negrescon johtaja oli Intouristin

neuvonantajana pari vuotta, kirjoittaa The Independent
Maaliskuussa 90 vuotta täyttävä Jeanne Augier sanoo olevansa "cocorico",
erittäin isänmaallinen. Hänen Negresconsa on viimeinen yksityisomistuksessa
oleva suuri loistohotelli Ranskassa. Lapsettomana Augier on testamentannut
kaiken omaisuutensa säätiölle, joka tukee eläinsuojelutyötä, vammaisten ja
hädässä olevien auttamista ja kulttuurikohteiden, kuten Negrescon ja sen
henkilökunnan, suojelua. The Independent- lehden vuonna 2009 haastattelema
rouva Augier sanoi asian näin:
"I want to be sure, when I go, that my 260 colleagues are not sacrificed on the altar
of profit"."It is my house and the staff are my children. I have received dozens of
offers from international hotel groups. Some of them were very attractive indeed.
But I was not tempted and, at 86, nobody is going to change my mind. I want this
hotel to keep its soul and remain French-owned. Everything here is authentic.
Nothing is fake."
Le Figaro lehden toimittaja kysyi Negrescon omistajalta jotain erityisesti
mieleenjäänyttä tapahtumaa. Jeanne Augier kertoi lehdelle illasta, jolloin Punaarmeijan kuoro esiintyi hotellissa. Yleisönä oli Jeanne Augier ja hänen miehensä.

