Frankrijk

Skiën in Savoie
Gloednieuw, luxueus en trouw aan de waarden
van de Club Med: dat is de club Les Arcs
Panorama in Savoie in de Franse Alpen,
in het skigebied Paradiski. Aan skistation
Arc 1600 stap je op de lange latten en volgt
de pistes, met vrienden, met je gezin of in
je eentje. Het hotel zelf organiseert allerlei
activiteiten en er zijn speciale ruimtes voor de
kinderen. Les Arcs Panorama ligt middenin de
natuur en biedt een schitterend uitzicht op
de omgeving. Wil je even ontspannen, dan
is er de Spa met verschillende verwarmde
binnenbaden, een hamman, een sauna,
en een jacuzzi buiten met zicht
op de vallei…

de titel van de 50-plusser met stijl!
Mode & BeautY, GeZoNdHeId, Cultuur, CulINaIr,
reIZeN, MaatSCHaPPIJ, FINaNCIëN

Laat u inspireren !

Seoul

Geslaagde renovatie

Na een prachtige renovatie opent het JW Marriott Seoul zijn deuren weer. Het elegant
en eigentijds ingerichte hotel is ideaal gelegen, in de buurt van de gastronomische
restaurants, de musea en de boetieks van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Er zijn
zeven restaurants, een fitness over drie verdiepingen, een golfparcours, een squash
court en basketbalveld, een zwembad... Zelfs de meest veeleisende gasten zullen niet
teleurgesteld zijn. Voor de nieuwe inrichting van de kamers tekende het Zuid-Koreaanse
designbureau Kesson en het geheel is chic, comfortabel en modern. Luxe en soberheid,
comfort en stijl zijn de nieuwe troeven van dit vijfsterrenhotel. www.marriott.com
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Colroy-la-Roche

Ontspannen in de Elzas
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Het schitterende vijfsterrenhotel La Cheneaudière ligt middenin de natuur in het vredige
dorp Colroy-la-Roche. Dit is een familiezaak, met 38 luxueuze kamers en suites met
uitzicht op het bos, de valleien, de tuinen... Een plek waar je op slag verliefd wordt op de
betoverend mooie omgeving. In de streek kun je allerlei activiteiten doen en vlakbij het
hotel, dat ook over een schitterende Natuurspa van 2.500 m2 beschikt, ligt de wijnroute.
Goed nieuws voor fijnproevers: de twee chefs van het restaurant hebben een menukaart
samengesteld waarop streekproducten de hoofdrol spelen, en alles wordt geserveerd in een
gezellige, moderne omgeving. Een oase van rust die we dringend moeten gaan ontdekken.
La Cheneaudière - 67420 Colroy-la-Roche
cheneaudiere@relaischateaux.com - www.cheneaudiere.com
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