Huur je droomhuis in Cambodja

Tekst: Jakobien Huisman. Foto’s: Jakobien Huisman en Pawel Czermak.

In de jaren vijftig was Zuid-Cambodja een jetset-oord
van de Fransen. Er verrezen geweldige villa’s in
modernistische stijl. Jef Moons en

Boris Vervoordt redden drie exemplaren van de ondergang
en maakten er vakantieresidentie Knai Bang Chatt van.

Fifties-charme
in de tropen
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De inrichting gaat
back to basics, zonder in te boeten aan
modern comfort. “Een
jaar geleden kwamen
Angelina Jolie en Brad
Pitt nog kijken om hier
te logeren.”

< Perfect in harmonie met de omgeving. Knai Bang Chatt bestaat uit
drie authentieke Franse villa’s uit de vroege jaren zestig: het Blauwe,
het Witte en het Rode huis. Het Witte is ontworpen door een protegé
van Vann Molyvann, een gerenommeerde architect uit de school
van Le Corbusier. De zen-tuin is een ontwerp van Boris Vervoordt
- zoon van antiquair Axel Vervoordt.

11.00 u

12.00 u

13.00 u

11 u In het beachhouse is het altijd heerlijk koel, zelfs rond de middag.
12 u De pastis die gastheer Stéphane serveert, is een zalig aperitiefje,
helemaal in de Franse retro-sfeer. 13 u De krab komt recht uit het vissersdorp vlakbij, en smaakt heerlijk met de lokale hete groene pepers.
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6.00 u

11.00 u

20.00 u

6 u Het resort ligt pal aan zee, de smaragdgroene Golf van Thailand. 11 u In het aanpalende beachhouse kun je terecht om te waterskiën, zeilen of kitesurfen. Met de catamaran zeil je naar het verlaten Rabbitt Island. 20 u Het personeel van Knai Bang Chatt
krijgt een fatsoenlijk loon en huisvesting. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst
naar het goede doel. In totaal helpt Knai Bang Chatt 545 families (2.621 mensen).

< Ondanks de oosterse omgeving en het
tropische klimaat, straalt Knai Bang Chatt een
onmiskenbaar Franse sfeer uit. Een mondaine
mix van internationale gasten en expats komt
er tot rust met massages, meditatie en tai chi.
> Ontbijten en lunchen kan met zicht op zee,
aan een koloniale tafel van tropisch kokigris hout, met verse baguettes en chocolade
croissants, vers gesneden maracuja’s, mango’s en papaja’s.

Knai Bang Chatt huren?
Aan de Golf van Siam
Kep, een slaperig kustplaatsje in het zuiden
van Cambodja, is op de tempels van Angkor
Wat na misschien wel het mooiste wat Cambodja aan reizigers te bieden heeft. Het ligt
te midden van idyllische rijstvelden, pal aan
de Golf van Siam, in een baai met uitzicht op
de mysterieuze bergen van Bokor, waar de
Khmer Rouge nog tot in de jaren negentig
standhield. Kep ligt 180 km van Phnom Penh
en op 45 minuten rijden naar de grens met
Vietnam. Die grens is sinds kort open voor
toeristen. Cambodja heeft een tropisch moessonklimaat en een gemiddelde temperatuur
van zo’n 30°C. De beste tijd om naar Cambodja te reizen is van november t.e.m. april,
het droge seizoen.

Een kamer of het hele resort
Knai Bang Chatt telt in totaal elf kamers in drie
villa’s. Je kunt zowel een kamer huren (overnachting met ontbijt vanaf e 125 tot e 440 per
nacht voor twee personen) als het hele resort
reserveren, bijvoorbeeld voor een huwelijk
of een conferentie (prijs op aanvraag).
www.knaibangchatt.com
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het neusje van de zalm ver weg
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door Evy Van Elsacker
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Een droom komt uit

Het complex Trisara
met ocean front view-villa’s prijkt
in de omgeving van Phuket in
het zuiden van Thailand.
Waarom? Beeld je even in: een
270° weergaloos uitzicht op de
oceaan, spectaculaire zonsondergangen, je eigen paviljoen om te
dineren, permanente bediening
van een house manager, kok en
drie bedienden. Een trapje leidt
naar de centrale ruimte in de vilWaar?

Waar voor je geld in Turkije
Villa Dana ligt aan de Turkse Rivièra, bij Alanya.
In tien minuten wandel je naar het typische kustdorpje
Avsalar met zijn bazaar en restaurantjes, hamams en
boottochtjes.
Waarom? Een sfeervolle villa met airco, ruime tuin en
zwembad, barbecue, fietsen, en dat op twee kilometer
van de zonovergoten Turkse Rivièra... En daar geniet je
van voor een spotprijs!
Hoeveel? Vanaf € 440 per week voor max. 8 personen.
www.eurorelais.be TR-07410-01
Waar?
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Een eiland voor jezelf

Luxe in de VS

In Florida, bij Disneyland, de weergaloze natuur van
de Florida Keys en wervelend Miami.
Waarom? Luxe is in de VS standaard, dus heb je in de ruime,
nieuwe villa Eagle hemelbedden, een verwarmd binnenzwembad, jacuzzi, airco, garage en tuin vol bloemen. De ruime villa
met twee verdiepingen is gloednieuw en ligt in een luxewijk,
met zicht op de golfbaan en de natuur.
Hoeveel? Vanaf € 888 per week voor max. 10 personen.
www.interhome.be US3274.601.1
Waar?
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la, met open woonruimte omringd door heuvels met tropische
begroeiing, een L-vormige infinity
pool en een privépad naar het
strand. Need we say more?
Hoeveel? Wel even sparen...
Vanaf $ 6.280 / € 4.800 per dag
voor maximum 8 personen. Er
zijn ook kleinere villa’s, vanaf
$ 2.200 / € 1.680 per dag voor
max. 4 personen.
www.trisara.com

Waar? In de Seychellen, misschien wel de mooiste eilanden ter

wereld, kun je een van de elf villa’s voor jezelf reserveren op
North Island, een eiland zo groot als Monaco.
Waarom? Wie een bewijs wil dat het paradijs bestaat, vindt het
hier. Waan je een luxeversie van Robinson Crusoë! Het uitzicht
primeert, zowel in de openluchtwoonkamer, de badkamer met
glazen wanden als op je privéstrand. Massages horen erbij en de
Franse chef bereidt de beste zeevruchtenschotels.
Hoeveel? € 1.150 per dag per persoon,
www.northisland.com

Op Tenerife, Lanzarote,
de Turkse Rivièra en de Griekse
eilanden kun je logeren in een
vrijstaande villa, die toch deel uitmaakt van een luxueus hotelresort. Op Tenerife is dat bijvoorbeeld
het Gran Melia Palacio de Isora.
Waarom? Je geniet er van de
Waar?

privacy van je eigen villa én de
verwennerij van hotelservice en
-faciliteiten. Schoonmaak elke
dag, eten op restaurant... allemaal
geen probleem.
Hoeveel? € 4.118 per week voor
2 personen in het Palacio de Isora
www.vip-selection.be
■

Villa met hotelservice
Nog meer websites met knappe vakantiehuizen

www.abritel.fr, www.ambiancedefrance.nl, www.dolcevita.be, www.ffweg.com,
www.godinfrankrijk.com, www.happyhome.nl, www.homelidays.com, www.nobel-country-gite.be,
www.reli.be, www.vacancesprovence.be, www.villapolis.com, www.villaxl.com, www.wimco.com

