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Hotel van de week

Idyllisch landgoed in Granada
Door MARJOLEIN SCHIPPER
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Een goed bed, een ﬁjne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de
week. Dit keer hotel Cortijo del Marqués in Granada (Spanje).

Voor VRIJ heb ik in heel wat bijzondere hotels gelogeerd. Maar het Spaanse Cortijo del Marqués, op een
half uur rijden van Granada, laat een diepe indruk achter. Op de bovenste etage van een verbouwde
graansilo slaap ik in een ronde kamer met hoog houten puntplafond, ingericht met stijlvol antiek.
Door een breed raam heb ik vanuit mijn bed een fantastisch weids uitzicht op de heuvels en het Sierra
Nevada-gebergte. Ik kan zelf koﬃe of thee zetten en genieten op een zitje met twee stoelen. Op de begane
grond vind ik de luxe badkamer met vrijstaand bad en aparte douche.
Het hotel heeft iets weg van een klein dorpje met een aantal losse gebouwen, een zwembad en zelfs een
eigen kerk. Het geheel is toegankelijk via een grote poort. Eeuwen her was het landgoed in bezit van de
Spaanse aristocratie (Marqués is Spaans voor markies).
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Eigenaren zijn de Nederlander Eilko en zijn Oostenrijkse echtgenote Silvia. Na drukke carrières in pr en
bankwezen waren ze met hun twee zonen aan iets heel anders toe. Wonend in Madrid, zochten ze zo’n
acht jaar geleden een buitenhuisje. Silvia stuitte op het al gedeeltelijk gerenoveerde landgoed; dé uitdaging
die ze zochten. Na diverse renovaties telt het hotel vijftien ruime kamers met elk een eigen karakter.
Het originele gebouw en de oude details spelen de hoofdrol. Naast de eigenaren natuurlijk. Eilko en Silvia
tillen gastvrijheid namelijk naar een nieuw niveau door echte belangstelling te tonen. Grappig: hoewel de
meeste gasten de nabijgelegen steden willen bezoeken, brengen ze dikwijls de hele dag door in deze oase
van rust.
In het hoofdgebouw zit het sfeervolle restaurant met een knisperend haardvuur voor de koelere maanden.
Wijnkenner Eilko geeft graag advies bij diner of lunch; met de ruime keuze uit Spaanse en internationale
wijnen wordt het nog een hele klus om de graansilo straks terug te vinden.

In ’t kort
Interieur
Lichtvoetige Spaanse landhuisstijl met unieke stukken.
Ligging
Op een half uur rijden van Granada, in de heuvels, op een hoogte van 800 meter waardoor in de zomer
aangenaam afkoelt.
Service
Uitstekend met een bovengemiddelde belangstelling voor gasten.
Praktisch
Open van midden maart tot begin november. Een auto is een must om het hotel te bereiken.
Kamerprijs vanaf 125 euro per nacht.
Info: cortijodelmarques.com
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