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Op zoek naar een intiem hotel voor een super-
romantisch uitje, een hotspot voor een weekendje 
weg, een luxe villa voor een groot gezelschap of  
een afgelegen locatie waar je er écht even hemaal 
uit bent? Voor de Hotel Hotlist 2019 selecteerde 
Villa d’Arte alvast vijftien droomhotels.

Hotel  
Hotlist
2019
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Door Linda Brands, Claudia Koopman en Maarten Philips
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Wat? Een nog onontdekte parel in de Caribbean. Dit geldt zowel 
voor Grenada, als voor het eind 2018 geopende boutiquehotel 
Silversands Grenada. De 39 kamers, dertien suites en negen villa’s 
zijn gelegen aan Grand Asne Beach, dat tot de tien mooiste 
stranden ter wereld wordt gerekend. Aan prachtig uitzicht dus 
nooit een gebrek hier. 

Hoe? Het resort ademt ingetogen luxe uit. Dit is het werk van 
het internationaal gerenommeerde ontwerpbureau AW2 - dat 
in deze Hotlist ook  hoge ogen scoort met eco-lodge Kasiiya  
Papagayo op Costa Rica. De langste infinity pool van de Cariben, 
twee voortreffelijke fine dining-restaurants én een voortreffe-
lijke collectie rum en sigaren, een nanny- service, een resident 
DJ en meer aantrekkelijke eiland experiences dan je in één  
vakantie kunt inplannen, completeren dit toch al behoorlijk  
onweerstaanbare plaatje. Silversands Grenada maakt deel uit 
van Leading Hotels of the World.

Vanaf € 740 p.n. (incl. ontbijt) 
Meer info: silversandsgrenada.com en lhw.com

Silversands Grenada 
St. George’s, Grenada 

Wat? Een hemelse ski-lodge van de LVMH-groep genesteld op de 
top van Courchevel 1.850. Deel uitmakend van ‘s werelds groot-
se conglomeraat van luxeproducten zal het niet verbazen dat  
Cheval Blanc Courchevel al dertien jaar geldt als het hoogst 
haalbare in de Franse Alpen. En met recht. We noemen naast 
Yannick Alléno’s tweesterren restaurant Le 1947 ook de Guerlain 
Spa, de minibar gevuld met Dom Perignon en Krug, de bad-
kamers met chromotherapie-hammam en de meer dan uit mun-
tende service (voorverwarmde skischoenen anyone?). 

Hoe? Ontwerpster Sybille de Margerie zorgde voor een warm 
en sfeervol interieur, waarin de gebruikelijke Alpen-clichés met 
een knipoog zijn uitvergroot. Maar wat hier werkelijk het verschil 
maakt zijn de zorg en aandacht. Zelfs als zou je van skiën gruwe-
len, dan is hier nog genoeg te beleven, maar met ski-in ski-out 
en 165 liften, die toegang bieden tot de pistes van Jardin Alpin 
en Bellecote, word je ook op dat vlak op je wenken bediend.

Tweepersoonskamers vanaf € 1.600  
in het laagseizoen (o.b.v. halfpension)
Meer info: chevalblanc.com

Cheval Blanc 
Courchevel 

Savoie, Frankrijk

Wat? Het enige vijfsterrenhotel hartje Rive Gauche in Saint- 
German-des-Prés. De kamers met zicht op de Eiffeltoren, de art 
deco-details, het met een Michelinster bekroonde restaurant, 
Bar Joséphine met het per toeval ontdekte authentieke fresco 
van Adrien Karbowsky (de renovatie duurde 17.000 uur!), sigaren-
lounge Bar Aristide, een bibliotheek met 1.600 boeken, de  
Akasha spa, de speciaal ontwikkelde Cuvée Lutetia Champagne 
van Maison Taittinger en sinds januari haute cuisine Brasserie  
Lutetia, gerund door driesterrenchef Gerald Passédat van Le Petit 
Nice in Marseille... En dit zijn slechts enkele van onze redenen 
waarom Hôtel Lutetia, niet in onze Hotel Hotlist mag ontbreken. 

Hoe? Bloed, zweet, tranen en van onder tot boven: maatwerk! 
Kosten noch moeite zijn gespaard om dit 108 jaar oude art deco 
paleis - dat sinds opening in 1910 zowel Parijs’ intellectuele elite 
als de internationale beau monde tot zijn gasten mocht rekenen - 
een grande rentree te geven. Vier jaar is architect Jean- Michel 
Wilmotte met dit omvangrijke project bezig geweest, waarbij  
alles is verwijderd wat niet van historische waarde was en alles 
is hersteld wat dit wel was. Ook werd een binnentuin aangelegd, 
want dat was het enige waar het in dit Grand Hôtel nog aan  
ontbrak. Het resultaat: Parijs heeft er een parel bij. Hôtel Lutetia 
is onderdeel van The Set Hotels, waartoe ook het Conservato-
riumhotel in Amsterdam en Hotel Café Royal in Londen beho-
ren. Hôtel Lutetia behoort tot Leading Hotels of the World.

Vanaf € 850 p.n. 
Meer info: hotellutetia.com of lhw.com

Hôtel Lutetia
Parijs, Frankrijk
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Wat? Een beauty van een boetiekhotel in een historische  
setting in Palma de Mallorca. Sant Francesc Hotel Singular,  
gelegen aan het plein van Sant Francesc, hartje  oude stad, her-
bergt 42 kamers en suites in een monumentaal pand daterend 
uit 1880. 

Hoe? Met behoud van enkele prachtige originele features en 
een chique, elegante inrichting. Ondanks flakkerend kaarslicht, 
originele fresco’s en antiek voelt Sant Francesc even kosmo-
politisch als een vijfsterren designhotel in een metropool, ter-
wijl het tegelijkertijd de intimiteit en warmte heeft van een 
familiehotel op een eiland. In restaurant Quadrat showt chef 
Alvar Albaladejo de mooiste producten en klassiekers van het 
eiland, maar in een strak, eigentijds en origineel jasje. Saillant 
detail: Michelle Obama heeft hier ooit aan tafel 42 gedineerd. 
Patio Mallorquín is een heerlijke plek voor een koffietje of cock-
tail, maar zoek het vooral ook hogerop. Op het dakterras kun 
je in het 30 meter lange zwembad baantjes trekken of vanuit 
je sun-lounger genieten van sushi en champagne met zicht 
op de 14e-eeuwse basiliek, de glinsterende zee en de bergen. 
Maar ook in het hotel is genoeg te zien: de collectie moderne en  
fotokunst is gecureerd door de moeder van eigenaar Andrés 
Soldevila Ferrer, interieurontwerpster en kunstcurator Nuria 
Ferrer Klein. Sant Francesc Hotel Singular behoort tot Small 
Luxury Hotels of the World. 

Kamers vanaf € 176 in het laagseizoen (incl. ontbijt)
Voor meer info en boekingen: hotelsantfrancesc.com of slh.com

Sant Francesc  
Hotel Singular

Palma de Mallorca, Mallorca, Spanje
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Wat? Een relaxte retraîte met 56 kamers en vijf suites met 
eerste klas vista’s over de Douro-rivier en vallei.

Hoe? Van buiten resoneren de gekozen materialen de wijnter-
rassen rondom. Binnen in Douro 41 Hotel & Spa is elke ruimte 
van dit door designer Cristina Jorge de Carvalho minimalistisch, 
maar smaakvol ingerichte hotel, erop gericht optimaal te profite-
ren van de natuurlijke lichtinval en het fenomenale uitzicht op de  
rivier en de vallei. Glazen wanden in de kamers en suites (alle met  
vrijstaande baden!), glazen wanden bij het zwembad, de sauna 
en de hydrotherapie in de spa, glazen wanden in het restaurant 
met regionale gerechten: uitzicht, uitzicht, uitzicht! Natuurlijk ook 
vanuit de twee infinity pools, de tapas bar, de vele terrassen en 
de tuinen. Wie de verleiding niet langer kan weerstaan, leent een  
kajak of huurt een bootje. Voor wie ook wel eens wat anders wil 
zien: er is een bioscoop en een bibliotheek en bovendien lig-
gen Porto en het Douro-wijngebied binnen handbereik. Tip: de  
Panoramic Suites beschikken over een eigen terras of balkon. 
Douro41 is lid van Design Hotels.

Vanaf € 162 p.n. (incl. ontbijt) 
Voor meer info: douro41.com of designhotels.com

Douro41
Castelo de Paiva, Portugal 
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Wat? Luxe villa’s aan de Spaanse Costa del Sol, in een top-  
of-the-bill - in Moorse en Castiliaanse stijl opgetrokken - resort 
met een van de beste golfbanen van Zuid-Europa. 

Hoe? Gelegen in het hart van het domein en omringd door  
perfect gemanicuurde tuinen met privé-zwembad en diverse 
terrassen, combineren de villa’s van Finca Cortesin totale pri-
vacy met ongelimiteerde toegang tot de uitmuntende service 
en alle faciliteiten van het hotel, waaronder de drie zwem baden, 
de privé-beachclub met infinity pool, de vermaarde spa met 
sneeuwgrot, de golfbaan met Jack Nicklaus Academy en de drie 
restaurants, waaronder het met een Michelin ster bekroonde  
restaurant Kabuki Raw. Elk van de smaakvol ingerichte villa’s 
biedt zicht op het Sierra Bermeja-gebergte, de Med en de  
golfbaan. Met een volledig uitgeruste keuken, vijf en-suite slaap-
kamers en de mogelijkheid tot het boeken van een privé-chef, 
bedienend personeel en een uitpakservice, is dit de vakantie-
villa voor families en vriendengroepen die zichzelf door en door 
willen laten verwennen. 

Vanaf € 5.500 (voor een minimum van twee nachten).  
In juli en augustus geldt een minimum van vijf nachten  
(à la carte ontbijt en golfbuggy inbegrepen). 
Meer info: fincacortesin.com

Finca Cortesin
Marbella, Spanje

Wat? Statige accommodatie met 44 kamers en elf suites in een 
serie historische gebouwen in een vierhonderdjarig parkland-
schap van 75 hectare aan de Oostzee. 

Hoe? Met een kasteel, het strand, een meer, een spa én een 
tweesterrenchef is Weissenhaus Grand Village, op een uur  
rijden van Hamburg, in alle opzichten groots. Of je hier nu komt 
om te genieten van de buitenlucht, te ontspannen bij de haard, 
te wandelen door de bossen of voor een gastronomisch- of   
wellness-weekend: het is een one stop shop. In Courtier ser-
veert Christian Scharrer zijn indrukwekkende gerechten in de 
historische schilderijenzaal met uitzicht op zee. Op zondag 
en maandag biedt restaurant Asia Bar 1896 sushi, sashimi en  
modern Aziatische lekkernijen en voor een wat informelere 
setting is er restaurant Bootshaus aan het drie kilometer lange 
zandstrand (15 Gault Millau-punten). Met een oppervlakte van 
2.000 m2 is Spa Schlosstherme eveneens een niet te missen 
attractie. Een bioscoop, een biljartkamer en een hele fijne bar 
bieden vertier tot in de late uurtjes. Weissenhaus Grand Village 
Resort und Spa am Meer is onderdeel van Relais & Châteaux.

Vanaf € 380 p.n. (incl. minibar) 
Meer info: weissenhaus.de of relaischateux.com

Weissenhaus
Weissenhaus, Duitsland

© Michael Poliza

Grand Village Resort und Spa am Meer
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Wat? Een drijvende Japanse ryokan die een uniek perspectief 
biedt op Japans best bewaarde geheim: de Japanse binnenzee, 
Setouchi.

Hoe? Afhankelijk van het seizoen vaart de Guntû (vernoemd 
naar de smakelijke blauwe krab die zich ophoudt in de wateren 
hier) verschillende vaarroutes van één tot drie nachten over 
Setouchi, de grootste binnenzee van Japan. Deze scheidt drie 
van de vier hoofdeilanden van Japan van elkaar en telt meer 
dan 700 eilanden en baaitjes langs de 7.230 kilometer lange, 
betoverende kustlijn, die met Guntû’s speedboot eveneens  
toegankelijk is. Dit biedt de passagiers de kans het lokale leven, 
de architectuur, festivals, kunst en het natuurschoon van dicht-
bij te ontdekken en ervaren. 

Maar ook het leven aan boord van dit bijzondere schip is uniek. 
Het minimalistische houten interieur, het kabbelende water 
en het voorbijtrekkende Japanse landschap missen hun rust-
gevende uitwerking niet. Zowel het in- als het exterieur van 
Guntû is ontworpen door de Japanse architect Yasushi Horibe, 
die de kunst van het weglaten tot in de puntjes beheerst. Met 
50 m2 zijn zelfs de reguliere suites al ruim van opzet, maar door 
alles wat geen functie heeft weg te laten, wordt dit ruimtelijke 
effect nog versterkt. Er zijn slechts negentien kamers en vier 
verschillende kamertypes, alle met terras en sommigen ook 
met  buitenbad. De 90 m2  grote Gûntu Suite neemt de complete 
boeg van het schip in beslag en biedt hierdoor een perspec-
tief dat aan boord van schepen zelden voorhanden is, namelijk 
vooraanzicht. Dezelfde perfectie en oog voor detail vinden we 
terug in het restaurantgedeelte.

Chef Kenzo Sato van Shigeyoshi in Tokyo overziet de Japanse 
keuken. Er wordt uitsluitend gewerkt met verse regionale en 
streekgerelateerde producten, waaruit gasten kunnen kiezen 
en ter plekke een passend gerecht wordt gecreëerd. Vanuit de 
sushi bar met zeezicht serveert Nobu Sakamoto van sushires-
taurant Awajishima Nobu in Hyogo de meest delicate en ver-
fijnde sushi’s van de vangst van de dag. En in het Westers  
georiënteerde restaurant worden Japanse klassiekers op basis 
van Westerse gerechten geserveerd, die tevens als side dishes 
in het Japanse restaurant te bestellen zijn. Ook de theecere-
monie ontbreekt uiteraard niet: theemeester Jochiro Kita van 
Nara’s Kashira verrast gasten met een zeer traditionele presen-
tatie van het zoete deel. Zoals in elke ryokan neemt ook op de 
Guntû wellness een zeer belangrijke plek in. Gasten kunnen hier 
zowel in de spa, als in de eigen suites profiteren van de heilzame 
uitwerking van een zeer uitgebreid menu behandelingen voor  
lichaam en gelaat.  

Vanaf ca. € 3.230 p.n. o.b.v. twee personen
(alle maaltijden en activiteiten aan boord zijn inbegrepen) 
Meer info: guntu.jp

Guntû
Vertrek: Bella Vista Marina, Onomichi City, Hiroshima

 6362

Ervaar Japans best 
bewaarde geheim 
vanaf het water’

‘
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Ballyfin
County Laois, Ierland 

Wat? Het glorieuze neo-klassieke Ballyfin Estate in County  
Laois, op een landgoed bestaande uit 614 hectare tuinen, par-
ken en een meer, werd begin 19e eeuw gebouwd door Sir Charles 
Coote en hij keek hierbij niet op een dubbeltje. Nu is dit voor-
malige buitenhuis een van Ierlands mooiste luxe hotels.

Hoe? De renovatie heeft een lieve duit en enkele jaren gekost. 
Maar dan heb je ook wat! Liefhebbers van het opulente Regency- 
tijdperk kunnen hier het hart ophalen. Van de oogstrelende 
parket vloeren tot het sierpleister werk en van de met zijde beklede  
muren bekleed tot de weelderige stoffen, verse bloemen en 
kunst en antiek in de kamers: het decor is werkelijk om door een 
ringetje te halen. Met slechts twintig kamers is het niet moeilijk 
om je the lord and lady of the mansion te voelen. Boogschieten, 
vissen, een picknick of een spelletje croquet... het kan hier alle-
maal geregeld worden. De wellies staan al klaar om “uw” land-
goed te verkennen. Welgemanierde kinderen boven de negen 
zijn eveneens welkom. Ballyfin is lid van Relais & Chateaux.

Vanaf € 840 p.n. in het laagseizoen (o.b.v. full board voor  
twee personen). Vanaf € 1.130 p.n. in het hoogseizoen  
(o.b.v. full board voor twee personen)
Meer informatie: ballyfin.com en relaischateaux.com

Wat? Een hotel gevestigd in een vestingstadje op een privé- 
eiland aan de Cote d’Azur van de Balkan. 

Hoe? Nadat in de zestiger jaren werd besloten van het 15e- 
eeuwse vestingstadje Sveti Stefan, op een eiland voor de kust 
van Montenegro, een exclusief resort met casino te maken, 
groeide dit dankzij de belangstelling van Europese royals en 
Hollywoodsterren uit tot het Adriatische Monaco. Gelukkig is 
Sveti Stefan niet onder al deze “bling” bezweken, want sinds  
enkele jaren is het eiland het exclusieve domein van luxe-
hotelketen Aman Resorts. Vermaard vanwege de ingetogen 
luxe, het onberispelijke serviceniveau en resorts op de meest 
buiten gewone plekken. Sveti Stefan is enkel te bereiken via een  
lange loopbrug, waarna een doolhof van steegjes en trappen 
het vissersdorp onthult. Achter de originele architectuur gaan  
vijftig sober ingerichte, maar zeer hoogwaardige kamers, sui-
tes en cottages schuil. Er is echter één maar: het eiland is niet 
het gehele jaar door geopend. Wie ook off-season Aman-style 
in Montenegro wil verpozen, kan terecht in Villa Miločer, Aman 
Sveti Stefans jaarrond geopende “annex”. Deze dertiger-jaren 
villa in een een baai aan het strand was de voor ma lige zomer-
residentie van koningin Marija Karadjordjevic en staat, samen 
met de eveneens op het vasteland gevestigde Aman Sveti Stefan 
Spa, het hele jaar door garant voor een vorstelijk verblijf. 

Village Rooms vanaf € 1.323 p.n. 
Cottage Rooms vanaf € 1.653 p.n. 
Prijzen van de villa’s op aanvraag
Meer info: aman.com/resorts/aman-sveti-stefan

Aman Sveti Stefan
Sveti Stefan, Montenegro
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Kasiiya Papagayo
Costa Rica © Kenny Viese

© Kenny Viese

© Kenny Viese

Wat? Eco-lodge resort in het oeroude tropische regenwoud van 
Costa Rica. Kasiiya’s eerste flagship eco-lodge resort, Kasiiya 
Papa gayo is gelegen op 123 hectare grond en biedt gasten, naast 
een unieke ervaring in de natuur, ook rust, veiligheid en privacy.  

Hoe? Om de impact op de omgeving tot een absoluut minimum 
te beperken, heeft het Parijse ontwerpbureau AW2 vijf tentsuites 
op houten platforms ontworpen. Als minimalistische luchtsche-
pen “zweven” de tenten door de jungle, waarbij ze zowel luxe en 
comfort bieden als een verbinding met de ongerepte wildernis. 
Elk van de tentsuites (met koperen ligbad en buitendouche) is 
bereikbaar via een eigen opgang en zodanig gepositioneerd dat 
elke suite een compleet ander uitzicht heeft, hiermee de unieke 
ervaring van gasten waarborgend. In de keuken laat chef Sebas-
tian Guevara - wiens gerechten net zo mooi zijn als de omge-
ving - zich inspireren door het uitzicht, de lucht en de geur van 
de oceaan. Kasiiya organiseert tal van (wellness) activiteiten in 
de jungle en aan en op het water, waarbij de innerlijke balans 
en het contact met de natuur voorop staan. Belangrijk om te 
weten: voor de totstandkoming van Kasiiya Papagayo is geen 
enkele boom gekapt, de lodges zijn gebouwd van voornamelijk 
natuurlijke materialen, de energie wordt 100% opgewekt door 
zonnepanelen, het water komt uit een natuurlijke bron en de 
voertuigen op het resort zijn elektrisch.

Vanaf € 735 p.n. voor een minimum verblijf van 3 nachten  
(ontbijt, lunch en diner en laundry service inbegrepen, 
evenals dagelijks aangevulde gekoelde drankjes en snacks  
op de kamer). Bij een minimum verblijf van 5-7 nachten is  
het tevens mogelijk het resort in zijn geheel af te huren

hotel hotlist

Wat? Een eco-friendly country getaway in een nog rustig hoekje 
van The Cotswolds. Een serie omgebouwde schuren, boerderijen en 
een gerestaureerd landhuis maken tezamen boetiek hotel Thyme. 

Hoe? Veertien jaar is eigenaresse Caryn Hibbert bezig geweest 
met de realisatie van haar plattelands-idylle compleet met  
Tetbury-antiek op de kamers, een vodka-slaapmutsje bij de turn-
down service, een warme kruik (in de winter) en huis gemaakte 
lekkernijen. Met een eigen kookschool in een omgebouwde mid-
deleeuwse schuur, twee puike restaurants, hotelbar The Baa’ en 
grazende boerderijdieren, heeft ze een dorpje gebouwd. Naast 
celeb favourite The Swan, waar chef Matthew Wardman weke-
lijks de kaart wijzigt, biedt The Ox Barn een op plantaardige  
ingrediënten geïnspireerd menu van executive chef-kok Charlie 
Hibbert - inderdaad de zoon van - die bij Craggy Range Winery 
in Nieuw Zeeland en Quo Vadis in Londen zijn sporen verdiende. 
Tot het geboden vermaak behoren onder meer klei duiven schie-
ten, kooklessen, huurfietsen, kaarten met wandelroutes en last 
but certainly not least Meadow Spa.  

Vanaf € 399 p.n. (incl. ontbijt)
Meer info en reserveren via: thyme.co.uk

Thyme
Southrop Manor

Gloucestershire, Engeland 

Wat? Een oase van ontspanning in de zakenwijk Hong Qiao  
in Shanghai. 

Hoe? The Anandi Hotel & SPA beschikt om te beginnen over 
een eigen warmwaterbron, maar daar houdt het allerminst mee 
op. Het gebouw is ontworpen volgens het principe van de acht 
poorten (Pa Men) van Tai Chi en alles in dit luxehotel is erop  
gericht om de gezondheid en het welzijn van de gasten te ver-
beteren. Dit betekent onder meer dat alle kamers, suites en villa’s 
zijn uitgerust met groene technologie zoals een luchtzuiverings-
installatie  en negatieve ion-Earth bedden, maar ook vind je hier 
met kristallen geladen vloeren, een deep soak-bad van natuur-
steen en 24-h wellnessbutlers. Alle in-room snacks en drankjes 
zijn gezond en in plaats van een wake-up call is er een wellbeing 
tea wake-up service. Er zijn vijf restaurants en de spa biedt 
meer dan honderd verschillende behandelingen en workshops 
op het gebied van verjonging, mindfulness en energiebalans-
therapieën. En letterlijk on top it all is er de split-level infinity 
pool met onovertroffen uitzicht op de stad. The Anandi Hotel  
& Spa is lid van Leading Hotels of the World.

Vanaf € 211 p.n.
Meer info en reserveren via: theanandi.com en lhw.com

The Anandi
 Hotel & SPA

Shanghai, China
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Wat? Een luxe koepelkamp op de zoutvlaktes van Uyuni, Bolivia. 
Dit is Kachi Lodge, door Amazing Escapes gerealiseerd in een 
van de meest spectaculaire natuurgebieden ter wereld. 

Hoe? Op het eerste gezicht lijkt het een luchtspiegeling, deze 
verzameling futuristische hightech iglo’s in een maanlandschap 
aan de voet van Tunupa-vulkaan. Het exclusieve kamp bestaat uit 
slechts zes tenten, een restaurant en een observatiedek op een 
hoogte van 3.600 m. De koepels zijn deels vervaardigd van trans-
parante panelen en bieden een wijds uitzicht op de flamingo’s 
op de Salar en de met sterren bezaaide hemel. De koepels doen 
niet onder voor een luxe hotelkamer en komen met badkamer 
en kachel. Er zijn tal van boeiende excursies in de omgeving  
mogelijk en als klap op de vuurpijl wordt het eten verzorgd door  
het wereldberoemde Boliviaanse fine dining-restaurant Gustu, 
vermaard vanwege zijn innovatieve authentieke cuisine.

Tweedaagse arrangementen vanaf ca € 1.742 p.p. 
(incl. transfers, activiteiten en maaltijden) 
Meer info en reserveringen: kachilodge.com

Kachi Lodge
Uyuni Salt Flats, Bolivia

Wat? Santorini op zijn sexiest vanuit witgepleisterde privé-villa’s 
met infinity plunge-pool balancerend op een klif die uittorent 
boven de Egeïsche zee. 

Hoe? Vòra Villas huurde K-Studio, een van Griekenlands meest 
gewilde designstudio’s, in voor het ontwerp van de villa’s. Insta-
grammable zonsondergangen zijn een gegeven hier en je hoeft 
er je zalige Tempur-bed of het aanlokkelijke infinity spa-bad op 
je veranda niet eens voor te verlaten. De op lokale architectuur 
geïnspireerde, uit rotsen en grotten gehouwen villa’s komen alle 
met zicht op zee en de vulkanische eilanden. Voeg hier de juiste 
muziek uit een paar geavanceerde B&O-speakers aan toe, een 
diner onder de sterren bereid door (optioneel) een privé-chef 
en je hebt de perfecte locatie voor een heel romantisch uit-
stapje. Vora is lid van Design Hotels.

Vanaf € 656 p.n. in het laagseizoen (ontbijt inbegrepen)
Voor meer info: voravillas.com en designhotels.com

Vòra
Santorini, Griekenland
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