T R AV E L

Hotel vol
lavendeldromen
Vlakbij het misschien wel mooiste dorp van Frankrijk ligt hotel
Benvengudo. Wie de elegante smeedijzeren initiaal passeert,
ontdekt een aparte wereld vol vriendelijke zorgzaamheid en
bevrijdend comfort. Tijd om tot rust te komen, om te ontspannen en dagen van gelukzaligheid te beleven. Foto’s: Benvengudo sarl
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lleen de bevlogen woorden van dichters
en de fel gekleurde paletten van schilders waren in staat, de unieke schoonheid opnieuw tot leven te brengen van het eens
zo verlaten Les-Beaux-de-Provence. Terwijl we
ons de hartelijke ontvangst in hotel Benvengudo en het verfrissende welkomstdrankje op
het terras aan het zwembad genoeglijk laten

welgevallen, neemt de stille kracht van de
Provence ons weer in de armen. Eindelijk.
De geur van lavendel dartelt ons tegemoet wanneer we even de lome warmte intrekken om dit
charmante hotel te gaan verkennen. Eén en al Provençaalse stijl, merken we op. Zowel de ‘bastide’
zelf als de innemende kamers. Gasten hebben

hier een wel erg aangename keuze: er zijn de
luxeverblijven ‘côté bastide’ in het hoofdgebouw,
voorzien van alles wat de moderne bezoeker aan
comfort kan wensen en eenvoudig maar elegant
van interieur; er zijn de suites ‘côté bastide’ die
vlakbij het zwembad en het restaurantterras liggen, zorgvuldig ingericht met typisch Zuid-Franse
elementen. Ook voor de romantische (familie) >
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Boven, linksboven: Zachte kleuren, de laai van een
open haard en gemakkelijke zetels. De deur naar de
zorgeloosheid staat open. Boven, rechtsboven: Laat de
wereld voor wat hij is, maak je op voor een ontspannende nacht vol lavendeldromen. Boven, rechtsonder:
Benvengudo is helemaal afgestemd op eigentijdse wensen en verzuchtingen. Geniet er van. Boven, linksonder:
Openslaande deuren verbinden de zitruimte van deze
suite met de slaapkamer. Veel hout zorgt voor een cosy
gevoel. Onder: Provençaalse charme en gastvrijheid
wachten op ons in de ontbijtruimte. Buiten ontwaakt
het frisse groen. Rechts: En zo vouwt de nacht stilletjes
open. Zo meteen hangen hier de lekkerste geuren in de
diepblauwe avondlucht.

gastenkamers ‘côté jardin’ in de buurt van het
tennisterrein werden zachte tinten gecombineerd met authentieke regionale meubelstukken
en artefacten. Aangenaam eigentijds comfort
wacht dan weer in de lodge ‘côté petite maison’.
Wie voor ‘côté grande maison’ heeft gekozen,
baadt dan weer in nog meer verwennerij: twee
aparte slaapkamers, een grote living met open
haard, een open keuken, een privé tuinterras…
Hier is het werkelijk grandioos verblijven.
Op het eerste gezicht lijkt de Provence een
droge, zelfs dorre regio. Toch bevinden we ons
hier in de ‘tuin van Frankrijk’. Dat merk je met
veel plezier op wanneer je de culinaire kwaliteiten van Benvengudo leert kennen. Al naar
gelang van het seizoen verschijnen hier de smakelijkste Mediterrane combinaties op tafel, met
zorgvuldig gekozen producten die elke dag vers
van de lokale marktplaats komen. Alles wat de
Middellandse Zee zee te bieden heeft, heerlijke
vruchten en groenten… de geneugten van het
Provençaalse restaurant rijgen zich aaneen. Voeg
daarbij de onvergelijkbare avonden van ZuidFrankrijk waarin talloze aroma’s zich vermengen
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tot één groot feest, voeg daarbij de innemende
sfeer van een diner bij kaarslicht aan de rand van
het zwembad met de mooi verlichte bastide als
decor, en voeg daarbij het gelukzalige gevoel dat
alles voor je gedaan wordt, dat je geen enkele
zorg hebt behalve overdenken hoe je de volgende dag zult doorbrengen…
Misschien heb je dan wel een nieuw bezoek in
gedachten. Met een kleine groep medewerkers,
bijvoorbeeld, voor een inspirerend paar dagen.
Ook daar is Benvengudo op voorzien: in de
‘Orangerie’ met haar fraaie open haard kan je
geslaagde business meetings organiseren met
zicht op het zwembad en de aanliggende tuinen.
Werken en ontspannen in een erg fotogenieke
omgeving, het is het overwegen zeker waard. 8
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