Wie bij deze hotels incheckt hoeft eigenlijk
niet meer op pad. Het sublieme uitzicht
vanuit het buitenzwembad is al een belevenis
op zich. FD Persoonlijk-medewerker Lisette
Schmidt selecteerde vijf uitzonderlijke
exemplaren.

ZWEMMEN,
ZITTEN,
KIJKEN
1. OP HET ZUIDELIJKSTE PUNTJE VAN BALI

D

e drie tinten
blauw van
zwembad, zee
en lucht lopen hier
vloeiend in elkaar
over. Al zwemmend
lijk je te zweven boven
de Indische Oceaan.
De inﬁnitypool op een
honderd meter hoge
kalkstenen klif maakt
deel uit van een ecoresort op het zuidelijkste
puntje van Bali. Vanaf
hier heb je een fenomenaal uitzicht over
de oceaan en de ruige
kustlijn met kliffen en
witte (surf)stranden.
Het enige geluid dat je
hoort zijn de brekende
golven op het strand
beneden.
Behalve over deze
vijftig meter lange

inﬁnitypool beschikt
iedere villa over een
eigen zwembad(je) en
een open houten cabana. Van daaruit spring
je zo het water in voor
een verfrissende duik
en wederom een weids
uitzicht.
Architectenbureau
Woha uit Singapore
creëerde volledig open
villa’s – met behoud
van alle privacy – zodat
je met de verkoelende
zeebries ook binnen
dat ﬁjne buitengevoel
krijgt.
‘We wilden met
kleur- en materiaalgebruik het resort
samen laten vallen
met het landschap’,
vertelt Hemal Jain,
general manager van

Alila Villas Uluwatu.
In totaal telt het resort
65 villa’s, waarvan de
overgrote meerderheid met één slaapkamer.
Voor de bouw van
de villa’s zijn vrijwel
alleen natuurlijke
en lokale materialen
gebruikt. Zo zijn de
daken gemaakt van
lavasteen, de plafonds
van bamboe en de
houten cabana’s, die
bij de villa’s horen, van
gerecyclede Balinese telefoonpalen en
spoorbielzen.

Prijs: vanaf €780 voor
2 personen per nacht,
inclusief ontbijt.
alilahotels.com
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De cabana’s bij de
villa’s zijn gemaakt
van gerecyclede
telefoonpalen.

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

2. IN DE HEUVELS VAN TOSCANE
‘Onze barman is vaak
in de biologische
bloemen- en kruidentuinen te vinden voor
ingrediënten in zijn
cocktails. Het zijn
ware kunstwerkjes’,
aldus Luciano.
Overnachten kan in
de 18de-eeuwse villa
met veertien stijlvolle
suites. Ook kun je een
van de eeuwenoude
Toscaanse huizen op
het landgoed huren,
waaronder het 13deeeuwse La Canonica.
In dit priesterhuis
vind je prachtig gerestaureerde fresco’s uit
de middeleeuwen.

4. ROND EEN OUDE ROTSFORMATIE IN UTAH

A

Prijs: vanaf €300 voor
de tweepersoonssuite
in de villa, vanaf €400
voor een Toscaans
huis per nacht,
inclusief ontbijt.
borgopignano.com

Een geliefd
moment in deze
inﬁnitypool in
Singapore is
zonsondergang.

3. DE SKYLINE
VAN SINGAPORE
AAN JE VOETEN

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

et is druk
en dringen
geblazen
met al die instagrammers die de mooiste
foto’s willen maken
in de langste (151
meter) en hoogste (193
meter) inﬁnitypool
van de wereld. Als een
vliegdekschip ligt het
zwembad boven op de
drie torens van hotel
Marina Bay Sands,
aan de gelijknamige
baai in Singapore.
De Israëlisch-Canadese architect Moshe
Safdie ontwierp het
opvallende gebouw.
Hij creëerde twee
enorme openingen
met zicht op zee.

Bovenop ligt een 340
meter lang skypark,
dat de drie torens
met elkaar verbindt.
Hier vind je, naast de
inﬁnitypool, ook een
observatiedek, tuinen,
terrassen, loungebars
en restaurants van
onder anderen de Oostenrijks-Amerikaanse
chef-kok Wolfgang
Puck.
Het zwembad –
alleen toegankelijk
voor hotelgasten – is
opgesplitst in drie afgebakende delen: voor
gezinnen, voor kinderen en voor volwassen.
De meeste mensen
komen hier echter
niet om baantjes te

trekken, maar hangen
over de rand of liggen
aan het zwembad
onder een palmboom
met een cocktail in de
hand, genietend van
het grandioze uitzicht
over de skyline van
Singapore.
Een geliefd moment
is zonsondergang of
even later, als bij schemering de duizenden
lichten van de stad
aangaan.

Prijs: vanaf €249 voor
2 personen per nacht,
exclusief ontbijt en
inclusief toegang
tot het zwembad.
marinabaysands.com

ls kleine
doosjes staan
de suites naast
elkaar gegroepeerd
in het woestijnlandschap van de Amerikaanse staat Utah. De
oogstrelende setting
doet surrealistisch
aan, met imposante
rotsformaties en
tafelbergen zo ver het
oog reikt.
Het ontwerpen van
een resort op deze
magische plek was een
droomproject voor
architecten Marwan
Al-Sayed, Wendell
Burnette en Rick Joy.
Zij bouwden het bijbehorende zwembad
rondom een 164 miljoen jaar oude rotsformatie, met een hottub
tegen de rotswand
aan. Hier zie je hoe de
zandsteenformaties
gedurende de dag van
kleur veranderen, van
oker in de ochtend
tot zachtroze in het
avondlicht.

Het architectentrio
koos voor een strak,
minimalistisch
design met beton
als belangrijkste
materiaal. Zo zijn in
een aantal van de 34
suites de bank, het
bed en het bureau uit
één betonnen geheel
gegoten. Sommige
kamers beschikken
over een privézwem- of
dompelbad. Openslaande, glazen deuren komen uit op een
loungeterras met een
ingebouwd vuurkorfje. Hier, op een plek
ver van de bewoonde
wereld, droom je weg
bij een betoverende
sterrenhemel.

Prijs: vanaf €1400
per nacht voor een
tweepersoonssuite,
inclusief alle
maaltijden, gebruik
spa en een wandelen klimexcursie met
gids. aman.com

Het zwembad
is tegen een
miljoenen jaren
oude rotsformatie
aan gebouwd.
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‘H

ier trek je
je baantjes
in een
3000 jaar oude kalksteengroeve’, vertelt
Luciano Lusardi (63),
eigenaar van landgoed
Borgo Pignano, in het
hart van Toscane. De
borgo – gehucht in het
Italiaans – met kalksteengroeve stond
toen al op de kaart ,
getuige de overblijfselen uit de Etruskische
tijd. Delen van de vestingmuren en van de
fundamenten van de
kerk hebben de tand
des tijds overleefd.
Vanuit de inﬁnitypool kijk je uit over het
Toscaanse landschap.
Het uitgestrekte
landgoed van 750
hectare grenst aan
twee natuurreservaten. Glooiende heuvels
met akkers en bos
zo ver het oog reikt.
In de verte, op een
heuvel, ontwaar je de
contouren van het
middeleeuwse stadje
Volterra. ‘Op z’n best
in het ochtendlicht’,
volgens Luciano. ‘En
bij helder weer heb je
zicht op de Tyrreense
Zee en kun je zelfs
Corsica zien liggen.’
Maar wellicht het
mooiste moment
van de dag is tijdens
de aperitivo, bij het
zwembad, als de zon
achter de Toscaanse
heuvels verdwijnt.

5. ALPENWEIDEN,
BOS EN RUIGE
BERGTOPPEN

V

anuit de
inﬁnitypool
op ruim 900
meter hoogte heb je
spectaculaire vergezichten over het meer
van Luzern, lieﬂijke
alpenweiden, bos en
ruige bergtoppen tot
aan de horizon.
Philipp Tschumi
(34) is de executive
assistent manager van
Villa Honegg in het
Zwitserse Ennetbürgen. Hij raadt aan om
’s ochtends vroeg voor
het ontbijt te gaan
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zwemmen. ‘De zon
komt dan langzaam
achter de bergen
vandaan en kleurt
het landschap zacht
oranje. Soms zwem
je dan zelfs boven de
wolken.’
Bij de algehele renovatie van de jugendstilvilla uit 1905 een
aantal jaren geleden
ontwierp Mauchle
Pool in samenwerking
met designbureau SC
Design+ een roestvrijstalen binnen- en
buitenbad. Via een

halfopen glazen wand
zwem je zo van binnen
naar buiten. In het Lvormige, verwarmde
buitenbad werd in de
voorste hoek op de
bodem een rond ‘zitje’
geplaatst zodat je al
bubbelend van het uitzicht kunt genieten.
SC Design+ ontwierp ook de spa, waar
je allerlei massages en
gezichtsbehandelingen kunt ondergaan.
De villa herbergt 23
mooie, klassieke
suites. Deze hebben

allemaal een eigen
balkon met uitzicht
over het meer en/of de
bergen. ❑

Prijs: vanaf €556 voor
2 personen per nacht,
met in het weekend
een minimaal verblijf
van 2 nachten,
inclusief ontbijt en
gebruik van de spa.
Een dagkaart voor de
spa kost €80 voor nietgasten (met beperkte
beschikbaarheid).
villa-honegg.ch

‘Soms zwem je
zelfs boven de
wolken.’

