WISE fashion and design

( Part II )

CHâTEAU LES CARRASSES, LANGUEDOC, FRANCE ... DE LUXEVAKANTIE IN FRANKRIJK BIJ UITSTEK
Een charmant Frans château met panoramische vergezichten over wijngaarden en de prachtig slingerende Canal Du Midi met uitzicht op de
Pyreneeën. Château Les Carrasses, eens een florerend wijnhuis, is veranderd in een elegante en intieme vakantiebestemming, gelegen in het hart
van de ongerepte Franse Languedoc regio.

In de originele gebouwen van het landgoed zijn 28 unieke en
chique residenties met één tot drie slaapkamers gecreëerd.
Het Château biedt daarmee een unieke kans om het authentieke ‘Joie de Vivre’ te ervaren waarvoor het mediterrane zuiden
van Frankrijk bekend staat. Ter plekke vindt u een groot aantal
luxueuze voorzieningen, waaronder een wijnmakerij, brasserie, groot zwembad, verlichte tennisbaan, strandvolleybalveld,
barbecueplek en Jeu de Boules baan. De buitengewone verscheidenheid van de regio zal zelfs een doorgewinterde reiziger niet teleurstellen: onbedorven stranden, middeleeuwse

met elkaar zijn verbonden door een laan met schaduwrijke bomen, waaronder het Château, de wijnmakerij met
kelders, huisvesting voor boerenknechten, de smederij,
stallen, graanschuur, het herenhuis en het landhuisje van
de tuinman. Elk van deze gebouwen zijn omgevormd tot
individuele privéresidenties waarbij het originele ontwerp,
verhoudingen en texturen zijn behouden door prijswinnend architect François Thoulouze. Geen twee objecten
zijn gelijk, en de prachtige keukens met luxe inbouwapparatuur, royale woonkamers, overdadige slaapkamers
en badkamers, hebben een luxe inrichting en
elegant interieurontwerp gemeen, hetgeen haar
oorsprong vindt in de aristocratische en agrarische erfenis van het landgoed. Deze elegantie en
geraffineerde smaak vindt men overal terug, tot
in de Fragonard “Vrai” schoonheidsproducten en
badjassen die u verzekeren van een luxe accent
in de badkamers, de Bose geluidsinstallaties en
iPods gevuld met een “Château-mix” van muziek, geselecteerd door Audio Sushi, en een boetiek die zorgvuldig geselecteerde Franse mode,
cosmetica en de beste lokale ambachtelijke
delicatessen verkoopt. De meeste residenties
hebben een eigen terras en tien beschikken er
over een privézwembad.

ontdek het romantische, luXUeuze

château les carrasses

kastelen, schilderachtige vissersdorpjes en antiekmarkten. De
lijst met mogelijke dagbestedingen is eindeloos.
Prachtig afgezonderd en toch in het middelpunt van alles wat
Languedoc te bieden heeft, belichaamt Château les Carrasses
de kunst van het Franse leven op zijn best.

Een verfijnde, maar informele bar serveert een reeks
aan Languedoc wijnen. Op het terrein vindt u tevens
een brasserie die de hele dag door verse mediterrane
gerechten serveert, met de nadruk op het gebruik van
de beste lokale en seizoensprodukten.

Over het ChAteau

Een vakantie die
aan al uw wensen voldoet

Het Château zit boordevol geschiedenis; het werd in het
jaar 1886 door de bekende architect Louis Garros uit
Bordeaux gebouwd op de fundering van een rustplaats op
de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De wijnmakerij, traditioneel gezien de kern van het Château, werd
onder toezicht van wijnmaker David Alcaraz gerestaureerd
tot haar vroegere pracht. Met de eerste wijn in oktober
2012 is hij een goed eind op weg in het realiseren van zijn
visie om het landgoed, na 20 jaar verlaten te zijn geweest,
te maken tot een wijngaard die lokale kwaliteitswijnen produceert. Op het landgoed vindt u een opererende wijnmakerij, proefkamer en wijnwinkel, waar gedurende het jaar
verscheidene themaweekenden en -midweken worden
georganiseerd, hetgeen het mogelijk maakt om deel uit te
maken van alle aspecten van het productieproces: van de
oogst in september tot de assemblage en het bottelen.

De eigenschappen: Authentiek
karakter, hedendaags design
De traditionele gebouwen van de grote wijnmakerij zijn
gebouwd rond enkele binnenplaatsen, die op hun beurt
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Reizigers weten dat lokale kennis benodigd is om het
beste uit een regio te halen. De conciërge van het
Château heeft de “sleutel” tot deze prachtige regio in
handen, waardoor hij alle charmes van de omgeving en
elk seizoen met u weet te delen. De taak van de conciërge is om ervoor te zorgen dat iedere gast het maximale uit het verblijf bij Château Les Carrasses weet te
halen. Hij kan u de beste restaurants aanbevelen, kent
de meer afgelegen off road mountainbikeroutes en vele
kleurrijke weekmarkten, en hij weet midden in het topseizoen een tafel te reserveren bij het beste restaurant
aan het strand.

INFO CHATEAU LES CARRASSES
Voor meer informatie en Engelse tekst:
www.lescarrasses.com
Route De Capestang, (d37), Quarante
Capestang, 34310 Frankrijk
Tel.: (33) (4) 67 00 00 67

Tekst: châtEau carrasses Foto’s: www.barrymurphy.eu

WISE ACTIE

WIN 2 gratis overnachtingen
voor 2 in château les carrasses

win
2
overnachtingen
v o o r t w e e
p e r s o n e n

Twee x
overnachting
voor Twee
in een chateau
suite met terras
Fles Languedoc
Sparkling wine
(bij aankomst )

1 diner

(dranken niet
inbegrepen)

2 x ontbijt

win
ga naar www.wisemag.org
en lees hoe u kans maakt op 2 overnachtingen voor 2 personen inclusief diner en
ontbijt. U vindt daar ook de voorwaarden die op deze actie van toepassing zijn.
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