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ICONIC HOTELS

NIGHTS YOU WILL REMEMBER.

Het luxe
Six Senses Zil
Pasyon is het
enige resort op
het privé-eiland
Félicité in de
Seychellen.

ICONISCHE HOTELS
OVERNACHTINGEN DIE JE BIJBLIJVEN.
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HOTEL
DE
BOTEL

tekst
ANNIE FITZSIMMONS, ARNO KANTELBERG,
BARBERA BOSMA, CARRIE MILLER
ROBBERT VERMUE

S

ommige hotels zijn bestemmingen op zich.
Met een legendarisch verleden, perfecte
locatie, uitstekende keuken en prachtige
kamers trekken ze reizigers die een onderkomen zoeken met persoonlijkheid, met
een onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Of je nu wilt overnachten op een plek met een
fascinerende geschiedenis, op zoek bent naar een
fenomenaal uitzicht, een super-de-luxe suite of
fantastisch eten: in deze hotels komen je wensen uit.
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Ugento

Kosten noch moeite werden gespaard om dit
zeventiende-eeuwse palazzo om te toveren tot
unieke vijfsterrenaccommodatie.

ITALIË

CASTELLO DI

UGENTO

I

n de streek Salento, in
de Zuid-Italiaanse regio
Apulië, staat dit luxueuze
boetiekhotel, een palazzo
dat in de zeventiende eeuw werd
opgetrokken rondom de resten
van een elfde-eeuws Normandisch fort. In 1643 kwam het in
bezit van de markies d’Amore,
waarna het werd opgeluisterd met
fresco’s die de familiegeschiedenis
verbeelden. Nazaat Massimo
d’Amore en zijn vrouw Diana
Bianchi hebben de afgelopen jaren
kosten noch moeite gespaard om
het lang verwaarloosde familie
bezit – gelegen op een heuvel midden in het stadje Ugento, zestig
kilometer ten zuiden van barokstad Lecce – om te toveren tot een
unieke vijfsterrenaccommodatie.
De negen schitterende, elk
weer anders ingerichte kamers en
suites bieden uitzicht over olijfgaarden in de wijde omtrek en, bij
helder weer, over de Ionische én
de Adriatische Zee – de gunstige
centrale ligging in Salento maakt
dat je in een kwartiertje op het
strand zit. De kamers zelf zijn
voorzien van alle moderne gemakken vol hedendaags Italiaans
topdesign, maar steeds met een
fijn oog voor het verleden, zoals
het gewelfde plafond in sommige
badkamers.

Veel aandacht in het hotel
gaat uit naar de gastronomie:
de goedlachse chef Tommaso
Sanguedolce werkt uitsluitend
met streekgebonden ingrediënten,
waaronder veel kruiden uit de
eigen ommuurde moestuin van
het castello, wat elk gerecht een
opvallend subtiele, frisse smaakt
geeft. Op de benedenverdieping is
zelfs een koksopleiding ingericht:
het Puglia Culinary Centre, waar
Amerikaanse studenten in het
laagseizoen een ruime, hypermoderne keuken tot hun beschikking
hebben om zich de Italiaanse
cuisine in al haar facetten meester
te maken.
De schilderingen, gebaseerd
op onder meer de Metamorfosen
van Ovidius, zijn de afgelopen
jaren liefdevol naar voren gehaald
en met veel oog voor detail gerestaureerd. Maar de horizon van de
ambitieuze Massimo en Diana
reikt verder: in de toekomst willen ze een deel van het kasteel
inrichten als expositieruimte voor
getalenteerde kunstenaars en
fotografen uit de streek.

Suites vanaf € 400 per nacht. Het volledige
kasteel huren is eveneens een optie.
castellodiugento.com

De met antieke
tegels belegde
binnenplaats van
Castello di Ugento.
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