BELGISCH TALENT
IN DE KIJKER

HOTELINTERIEURS
IN ITALIË, FRANKRIJK & SINGAPORE

SPECIALS
KEUKENS
BADKAMERS

INTERIEUR ITALIË

DESIGN & KUNST

Voor het uitzicht alleen al zou je hier logeren, maar je krijgt er nog een
mooi ingericht hotel, een uitstekende keuken, een fantastische spa en
een onberispelijke service bij. Welkom in het Italiaanse boetiekhotel
Casa Angelina.
Reportage KELLY GIELIS

W

ist je dat de Amalfitaanse kust op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco
staat? Niet verwonderlijk want dit
stukje Italië aan de zuidkant van het schiereiland
Sorrento heeft een van mooiste kusten ter
wereld. In het idyllische Praiano bevindt zich het
fraaie vijfsterrenhotel Casa Angelina, dat een
prachtig uitzicht biedt op de baai en de
Middellandse Zee.

TIEN KAARSJES

Casa Angelina, dat van eind maart tot eind
oktober geopend is, viert anno 2015 zijn
tienjarige bestaan. De eigenaar Antonino
Cappiello, de interieurarchitect Marco De Luca
en de architecten Francesco Savarese en
Gennaro Fusco verrichtten tien jaar geleden puik
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werk, want de minimalistische stijl van de
gebouwen en inrichting oogt nog zeer
hedendaags. Het wit contrasteert optimaal met
de natuurlijke kleuren van de helderblauwe lucht
en de kristalheldere zee. Grote ramen laten het
licht doorstromen. De moderne kunstwerken
komen optimaal tot hun recht.

ADEMBENEMEND UITZICHT

Casa Angelina, dat lid is van The Small Luxury
Hotels of the World, heeft 39 kamers en suites,
die zeer hedendaags ingericht zijn met Philippe
Starck-lampen, Bang & Olufsen Flat Screens, fijn
bedlinnen van Bellora, … Niets werd hier over het
hoofd gezien. In de gemeenschappelijke
vertrekken vind je glascreaties uit Murano,
bronzen sculpturen, olieverfschilderijen, …

De kunstwerken zijn onder meer van
Sosabravo, Tim Cotterill en Sergio
Bustamante. Het restaurant ‘Un Piano el
Cielo’ – wat betekent ‘een plan van de
hemel’ – op de bovenste verdieping van
het hotel biedt een adembenemend
uitzicht en een exquise keuken. Sfeer
gegarandeerd in de Marrakech Bar, met
witte Gervasoni-zetels en De Castellitafels. De van kleur veranderende ledverlichting maakt het plaatje compleet.
Ook het outdoor terras is een plaats om te
genieten, van een ‘Limoncello Mojito’
klaargemaakt door barman Massimo, of
om een lichte lunch te degusteren met een
prachtig zicht op de zee.

HERBRONNEN

Casa Angelina heeft eveneens een spa, een
fitness en een mooi buitenzwembad. Een
lift en een trap met 190 treden leiden je naar
de Beach Club van Casa Angelina. Enige
sportiviteit is nodig om af te dalen tot aan
de zee en om terug naar boven te komen.
Voor zij die Positano willen bezoeken, is er
gratis shuttle service. Dit is duidelijk een te
koesteren adres en een ideale plaats om tot
rust te komen…
Casa Angelina Lifestyle,
Via Caprioglione 147, 84010 Praiano,
Amalfi Coast, Italië,
+39 089 813 13 32,
reservations@casangelina.com,
www.casangelina.com
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