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106   E L L E  D E C O R AT I O N

D
it negentiende-eeuwse luxeresort is genesteld in de natuur, te 
midden van 110 hectare wijngaarden, olijfgaarden en struik-  
gewassen, op slechts enkele minuten van het strand. Het sublieme 
wijndomein telt acht kamers en suites, een Cinq Mondes-spa, 

twee restaurants en 44 prachtige villa's (sommige met privézwembad).  
De omgeving biedt een buitengewone biodiversiteit. 

LUXE IN DE NATUUR
Deze toplocatie ging vorige zomer open en maakt deel uit van de Domaine & 
Demeure-collectie, die in 2008 werd opgericht door Karl O'Hanlon en zijn 
vrouw Anita Forte. Het is de habitat van duizenden mediterrane diersoorten, 
trekvogels en vleermuizen. De uitgestrekte tuinen zijn ontworpen door 
landschapsarchitect James Basson. Het is er heerlijk wandelen. De immense 
infinity pool wacht uitnodigend tot je er een verfrissende duik in neemt. 
Daarna is het lekker ontspannen in de schaduw van de olijfbomen, met 
uitzicht op de wijngaarden en het meer van Bages. Tegen etenstijd kun je 
voor een gastronomische ervaring terecht in de ‘Méditerranéo’ of een 
typische en zonovergoten maaltijd in de ‘Asado'. Deze gastronomische 
tussenstop moet je absoluut afsluiten met een bezoek aan de ‘Caveau’, waar 
je van een privédegustatie geniet. Dit prachtige toevluchtsoord is elegant 
ingericht met eigentijds meubilair, aangevuld met zorgvuldig verzamelde 
voorwerpen. Elke kamer heeft zijn eigen specifieke inkleding, terwijl de 
villa's neoklassiek en hedendaags ingericht zijn. Yogasessies, culinaire 
uitstapjes, vogels spotten... Alle ingrediënten zijn aanwezig om van je verblijf 
op Château Capitoul een pure, ontspannende ervaring te maken, volledig in 
harmonie met de omringende natuur.

UNIEK 
TOEVLUCHTSOORD
Aan de rand van het Franse massief van La Clape en zijn 
natuurreservaat, op een steenworp van Narbonne en het dorpje 
Gruissan, nodigt Château Capitoul je uit voor een luxueus 
natuurverblijf in Occitanië. 
tekst Clothilde Van Brussel

chateaucapitoul.com
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