
Wiebij dezehotels incheckthoeft eigenlijk
nietmeer oppad.Het subliemeuitzicht
vanuit het buitenzwembad is al eenbelevenis
op zich. FDPersoonlijk-medewerkerLisette
Schmidt selecteerdevijf uitzonderlijke
exemplaren.

ZWEMMEN,
ZITTEN,
KIJKEN

Dedrie tinten
blauwvan
zwembad, zee

en lucht lopenhier
vloeiend in elkaar
over. Al zwemmend
lijk je te zwevenboven
de IndischeOceaan.
De infinitypool opeen
honderdmeterhoge
kalkstenenklifmaakt
deel uit vaneenecore-
sort ophet zuidelijkste
puntje vanBali. Vanaf
hierheb je een feno-
menaal uitzicht over
deoceaanende ruige
kustlijnmetkliffenen
witte (surf)stranden.
Het enige geluiddat je
hoort zijndebrekende
golvenophet strand
beneden.
Behalveoverdeze

vijftigmeter lange

1. OPHETZUIDELIJKSTEPUNTJEVANBALI
infinitypoolbeschikt
iedere villa over een
eigen zwembad(je) en
eenopenhoutencaba-
na. Vandaaruit spring
je zohetwater in voor
een verfrissendeduik
enwederomeenweids
uitzicht.
Architectenbureau

Wohauit Singapore
creëerde volledigopen
villa’s –metbehoud
vanalleprivacy – zodat
jemetde verkoelende
zeebries ookbinnen
datfijnebuitengevoel
krijgt.
‘Wewildenmet

kleur- enmateriaal-
gebruikhet resort
samen laten vallen
methet landschap’,
verteltHemal Jain,
generalmanager van

AlilaVillasUluwatu.
In totaal telt het resort
65 villa’s,waarvande
overgrotemeerder-
heidmet één slaapka-
mer.
Voordebouwvan

de villa’s zijn vrijwel
alleennatuurlijke
en lokalematerialen
gebruikt. Zo zijnde
dakengemaakt van
lavasteen, deplafonds
vanbamboeende
houtencabana’s, die
bij de villa’s horen, van
gerecycledeBali-
nese telefoonpalenen
spoorbielzen.

Prijs: vanaf€780voor
2personenpernacht,
inclusiefontbijt.
alilahotels.com

Decabana’sbij de
villa’s zijn gemaakt

vangerecyclede
telefoonpalen.
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‘H ier trek je
je baantjes
in een

3000 jaar oudekalk-
steengroeve’, vertelt
LucianoLusardi (63),
eigenaar van landgoed
BorgoPignano, inhet
hart vanToscane.De
borgo – gehucht inhet
Italiaans –metkalk-
steengroeve stond
toenal opdekaart ,
getuigedeoverblijfse-
lenuit deEtruskische
tijd.Delen vande ves-
tingmurenen vande
fundamenten vande
kerkhebbende tand
des tijds overleefd.
Vanuit de infinity-

pool kijk jeuit overhet
Toscaanse landschap.
Hetuitgestrekte
landgoed van750
hectare grenst aan
tweenatuurreserva-
ten.Glooiendeheuvels
met akkers enbos
zo verhet oog reikt.
Inde verte, opeen
heuvel, ontwaar jede
contouren vanhet
middeleeuwse stadje
Volterra. ‘Op z’nbest
inhet ochtendlicht’,
volgensLuciano. ‘En
bij helderweerheb je
zicht opdeTyrreense
Zeeenkun je zelfs
Corsica zien liggen.’
Maarwellichthet

mooistemoment
vandedag is tijdens
deaperitivo, bij het
zwembad, als de zon
achterdeToscaanse
heuvels verdwijnt.

2. INDEHEUVELSVANTOSCANE
‘Onzebarman is vaak
indebiologische
bloemen- enkruiden-
tuinen te vinden voor
ingrediënten in zijn
cocktails.Het zijn
warekunstwerkjes’,
aldusLuciano.
Overnachtenkan in

de18de-eeuwse villa
met veertien stijlvolle
suites.Ookkun je een
vandeeeuwenoude
Toscaansehuizenop
het landgoedhuren,
waaronderhet 13de-
eeuwseLaCanonica.
Indit priesterhuis
vind jeprachtig geres-
taureerde fresco’s uit
demiddeleeuwen.

Prijs: vanaf€300voor
detweepersoonssuite
indevilla, vanaf€400
vooreenToscaans
huispernacht,
inclusiefontbijt.
borgopignano.com

‘Het uitzicht is op z’n
best in het ochtendlicht’

Het is druk
endringen
geblazen

met al die instagram-
mersdiedemooiste
foto’swillenmaken
inde langste (151
meter) enhoogste (193
meter) infinitypool
vandewereld. Als een
vliegdekschip ligt het
zwembadbovenopde
drie torens vanhotel
MarinaBaySands,
aandegelijknamige
baai in Singapore.
De Israëlisch-Cana-

dese architectMoshe
Safdie ontwierphet
opvallendegebouw.
Hij creëerde twee
enormeopeningen
met zicht op zee.

3.DESKYLINE
VANSINGAPORE
AANJEVOETEN

Bovenop ligt een340
meter lang skypark,
dat dedrie torens
met elkaar verbindt.
Hier vind je, naast de
infinitypool, ookeen
observatiedek, tuinen,
terrassen, loungebars
en restaurants van
onder anderendeOos-
tenrijks-Amerikaanse
chef-kokWolfgang
Puck.
Het zwembad–

alleen toegankelijk
voorhotelgasten– is
opgesplitst indrie af-
gebakendedelen: voor
gezinnen, voor kinde-
renen voor volwassen.
Demeestemensen
komenhier echter
niet ombaantjes te

trekken,maarhangen
overde randof liggen
aanhet zwembad
onder eenpalmboom
met eencocktail inde
hand, genietend van
het grandiozeuitzicht
overde skyline van
Singapore.
Eengeliefdmoment

is zonsondergangof
even later, als bij sche-
meringdeduizenden
lichten vande stad
aangaan.

Prijs: vanaf€249voor
2personenpernacht,
exclusiefontbijten
inclusief toegang
tothetzwembad.
marinabaysands.com

A ls kleine
doosjes staan
de suitesnaast

elkaar gegroepeerd
inhetwoestijnland-
schap vandeAmeri-
kaanse staatUtah.De
oogstrelende setting
doet surrealistisch
aan,met imposante
rotsformaties en
tafelbergen zo verhet
oog reikt.
Het ontwerpen van

een resort opdeze
magischeplekwaseen
droomproject voor
architectenMarwan
Al-Sayed,Wendell
Burnette enRick Joy.
Zij bouwdenhetbij-
behorende zwembad
rondomeen164mil-
joen jaar oude rotsfor-
matie,met eenhottub
tegende rotswand
aan.Hier zie jehoede
zandsteenformaties
gedurendededag van
kleur veranderen, van
oker indeochtend
tot zachtroze inhet
avondlicht.

4.RONDEENOUDEROTSFORMATIE INUTAH
Het zwembad
is tegeneen

miljoenen jaren
oude rotsformatie

aangebouwd.

Het architectentrio
koos voor een strak,
minimalistisch
designmetbeton
alsbelangrijkste
materiaal. Zo zijn in
eenaantal vande34
suitesdebank,het
bedenhetbureauuit
éénbetonnengeheel
gegoten. Sommige
kamersbeschikken
over eenprivézwem-of
dompelbad.Open-
slaande, glazendeu-
renkomenuit opeen
loungeterrasmet een
ingebouwdvuurkorf-
je.Hier, opeenplek
ver vandebewoonde
wereld, droomjeweg
bij eenbetoverende
sterrenhemel.

Prijs: vanaf€1400
pernachtvooreen
tweepersoonssuite,
inclusiefalle
maaltijden,gebruik
spaeneenwandel-
enklimexcursiemet
gids.aman.com

Links: bij helder
weer kun je vanuit
het zwembad
Corsica zien
liggen.

Eengeliefd
moment indeze
infinitypool in
Singapore is
zonsondergang.
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Vanuit de
infinitypool
op ruim900

meterhoogteheb je
spectaculaire verge-
zichtenoverhetmeer
vanLuzern, lieflijke
alpenweiden, bos en
ruigebergtoppen tot
aandehorizon.
PhilippTschumi

(34) is de executive
assistentmanager van
VillaHonegg inhet
ZwitserseEnnetbür-
gen.Hij raadt aanom
’sochtends vroeg voor
het ontbijt te gaan

5.ALPENWEIDEN,
BOSENRUIGE
BERGTOPPEN

zwemmen. ‘De zon
komtdan langzaam
achter debergen
vandaanenkleurt
het landschap zacht
oranje. Somszwem
jedanzelfs bovende
wolken.’
Bij de algehele reno-

vatie vande jugend-
stilvilla uit 1905een
aantal jarengeleden
ontwierpMauchle
Pool in samenwerking
metdesignbureauSC
Design+een roest-
vrijstalenbinnen- en
buitenbad.Via een

halfopenglazenwand
zwemje zo vanbinnen
naarbuiten. Inhet L-
vormige, verwarmde
buitenbadwerd inde
voorstehoekopde
bodemeen rond ‘zitje’
geplaatst zodat je al
bubbelend vanhetuit-
zicht kunt genieten.
SCDesign+ont-

wierpookde spa,waar
je allerleimassages en
gezichtsbehandelin-
genkuntondergaan.
De villaherbergt 23
mooie, klassieke
suites.Dezehebben

allemaal eeneigen
balkonmetuitzicht
overhetmeer en/of de
bergen.❑

Prijs: vanaf€556voor
2personenpernacht,
met inhetweekend
eenminimaalverblijf
van2nachten,
inclusiefontbijten
gebruikvandespa.
Eendagkaartvoorde
spakost€80voorniet-
gasten (metbeperkte
beschikbaarheid).
villa-honegg.ch

‘Somszwemje
zelfs bovende
wolken.’
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