EVEN TERUG IN DE TIJD

Slapen als een

prinses
Spiegelsalon in Villa Serbelloni

Geraffineerd gerecht
in gastronomisch
restaurant ‘Mistral’
in Villa Serbelloni

Villa Serbelloni aan het
Como Meer

Geen zin in een groot modern hotel, maar op zoek
naar de exclusiviteit, romantiek en de geheime geur
van historische chateau’s? Dat kan, want er zijn heel
wat kastelen en oude woningen getransformeerd in
prestigieuze hotels. Een geweldige manier om de
sfeer te beleven van het historische patrimonium
van verschillende landen.
Tekst Claude Muyls
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GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI
Aan het Como Meer in Italië ligt het Grand Hotel Villa Serbelloni, volgens kenners een
van de mooiste bestemmingen ter wereld. Bekende gasten? Churchill en Kennedy.
Gebouwd als private residentie in 1853 en 20 jaar later omgebouwd tot een luxe
etablissement. Deze parel aan het meer behoort aan de familie Bucher; ze behouden
de specifieke sfeer van het pand, maar mixen het met de meest geavanceerde technologie. Een onvergetelijke hotelervaring! Het schiereiland heeft een fantastische
gastronomie. Het hotel heeft een elegant en echt sterrenrestaurant, Mistral en La
Goletta dat meer de traditionele keuken volgt. Dit kleine paleis heeft ook nog een spa
en een fitnesscenter gelegen in het paviljoen in de tuin. Aan de flanken rijst het huis
van George Clooney in het zicht, die zijn huwelijk vierde in Villa Serbelloni.

Grand Hotel Villa Serbelloni
www.villaserbelloni.com
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Château d’Artigny : 25 hectaren tuin en park op z’n Frans, ten zuiden van Tours
Château d’Esclimont

CHÂTEAU D’ARTIGNY
We springen terug in de Franse geschiedenis tot aan
de 100-jarige oorlog waarin Château d’Artigny werd
gebouwd. De woning met witte stenen overkijkt de Indre
vallei, 25 hectaren park, tuinen à la française, marmer,
houtwerk, fresco’s met trompe l’œil, rijkelijke decoraties.

Château d’Artigny
www.grandesetapes.com

Château d’Esclimont

HÔTEL CHÂTEAU D’ESCLIMONT
Frankrijk, waar Louis XIV ooit in overdaad en
luxe het land regeerde. Uit die tijd zijn er nog
steeds de meest luxueuze huizen zoals Château
d’Esclimont, een parel in de Renaissance architectuur, gelegen tussen Versailles en Chartres. Dit
oude maar romantische chateau van de familie
Rochefoucauld heeft 52 kamers geklasseerd
in vijf categorieën. Chef-kok Romain Grasso
gebruikt traditionele basisproducten waar licht
mee gekookt wordt. Bijvoorbeeld de foie gras
van eend gepocheerd in Chartresbier, droge
vruchten-chutney en knapperig brood met arganolie. Al deze gelukzaligheid zit verstopt in een
magnifiek park.
De bar van Château d’Artigny

Hôtel Château d’Esclimont
www.grandesetapes.com
Villa Baulieu

Zwembad in
het hart van
de Provence bij
Villa Baulieu

Het Waldhaus in het hart van de Graubünden

VILLA BAULIEU
In het hart van de Provence op enkele minuten van Aix, bevindt zich Villa Baulieu
middenin een krater van een unieke vulkaan. Het familiehuis van de graven van de
Provence dateert uit de 17e eeuw en is nu eindelijk voor het publiekgeopend. Een
prachtig eigendom: 300 hectaren waarvan er 140 aan wijngaarden en dat alles in een
historisch park. Een zeldzame en kostbare architecturale parel met de ziel van een
Toscaanse villa, chic en waardevol. Dit magisch domein met een rijke historie, behoort
tot de familie Guenant en wordt gerund door hun dochter Bérengère. De renovatie
van deze plek balanceert tussen authenticiteit, moderniteit en elementen uit de Belle
Epoque. Voor intimiteit heeft La Villa gekozen voor zes prestigieuze kamers, twee
junior suites en drie suites. Het huis heeft ook een buitenzwembad, een tennisveld,
bowling center, een hammam en een jacuzzi op het dak met 360° zicht. Ook kan je er
de wijn van het domein zelf degusteren.

HOTEL WALDHAUS SILS
Vorig jaar werd de film Sils Maria gevierd op het filmfestival van Cannes. De ster van
deze magnifieke realisatie, het landhuis Waldhaus Sils, bevindt zich op 10 km van
St-Moritz in Zwitserland. Vijf verdiepingen, 140 kamers, 145 werknemers! Het hotel
is al vijf generaties lang in handen van de familie Dietrich und Kienberger, die het
gebouw uit 1847 omvormde tot een hotel in 1908. Bekende gasten zijn onder andere
David Bowie, Albert Einstein, Kathryn Bigelow, Thomas Mann, Rod Stewart en
Luchino Visconti. Nog een troef is de keuken van Sils Maria, waar Chef Kurt Röösli
de scepter zwaait. Een inventieve gastronomie die helemaal afhankelijk is van zijn
fantasie met telkens vis en vegetarisch op het menu. Ook zijn er zo’n 30.000 flessen
wijn aanwezig in hun immense kelder, genoeg om te proeven dus!

Hotel Waldhaus Sils
www.waldhaus-sils.ch

Villa Baulieu
www.villabaulieu.com

Waldhaus Sils
Ontbijt met uitkijk op de tuinen van Villa Baulieu
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Een historische geur met deze ontbijtzaam in oud houtwerk, Château St Gerlach

Het Château
St Gerlach
Een van de 58 kamers, gedecoreerd zoals het toen was, geeft
uitkijk op het park van Château St Gerlach

CHÂTEAU ST. GERLACH
We verlaten la douce France en wandelen in de regio van Maastricht in Nederland.
Het Château St. Gerlach is een klooster gebouwd in de elfde eeuw en werd in 1997
omgetoverd tot een gastronomisch luxehotel. Het heeft 58 kamers en suites, een
restaurant, een Romeins overdekt zwembad en Turks stoombad, een spa en wellness
en beeldentuin. Alle delen zijn verschillend ingericht, maar toch perfect in harmonie
met de schilderijen aan de muur en de plafonds in époque stijl. Gastronomisch kom
je ook niets te kort, want de kaart respecteert de Franse keuken en de grands vins.
Onder leiding van Camille Oostwegel is het pand getransformeerd naar een oase van
sereniteit en welzijn.

Intimiteit in de spa in Château St Gerlach

Château St. Gerlach
www.chateauhotels.nl
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