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HEAVEN IS A
PLACE ON EARTH
FÖR DEN SOM SÖKER SJÄLVA ESSENSEN AV LYXESKAPISM ÄR VITGLIANO I TOSCANA MANNA
FRÅN HIMLEN. VI TALAR OM EN HELT NY TYP AV
BOUTIQUE-HOTELL.
AV A N N A M O B E R G
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bara 35 minuter från den förtrollande renässansstaden Flo-rens, och erbjuder den perfekta
atmosfären för dem som uppskattar exklusivitet, ekologisk hållbarhet och hälsosamt boende. Ägare Marian Hattemer upptäckte Vitigliano 2008 när hon letade efter en permanent bostad i regionen som hon kunde dela med familj, vänner och kräsna
gäster. Efter många års boende på olika platser i olika länder var det alltså dags att slå sig ner nå-gonstans för gott
och Toscana var den plats som familjen verkligen kände
passade perfekt. Med en angelägen önskan om att hitta
en historisk egendom så överträffade Vitigliano, vars anor
går tillbaka till 1000-talet, familjens drömmar med råge.
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Förutom den historiska aspekten och det faktum att fastigheten hade varit i samma familjs ägo under många århundranden, så var det läget som ”sealed the deal”. Vitgliano ligger på en höjd med fantastisk utsikt över cypresser,
olivlundar och vingårdar. Vidare lså igger Vitigliano nära
de pittoreska städerna Panzano och Greve in Chianti, vilket ytterligare bidrar till charmen.
Luta dig tillbaka och slappna av omgiven av historia,
karaktär, charm och kultur på Vitigliano. Från det ögonblick som solen stiger över detta gamla terrakottagods,
börjar gästerna njuta av den unika atmosfären. Vakna till
doften av nybakad italiensk schi-acciata och organisk tilllagad frukost med lokala skink-sorter, percorino-ostar,
pinfäsk honung och färsk frukt. Luta dig tillbaka med
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en perfekt tillredd, krämig cappuccino på terrassen med
utsikt över vingårdarna och njut av den tidiga toskanska
solen som filtreras genom olivlundarna. Avsätt en stund
till att varva ner i wellness-området, njut av en lugnande massage, hamam eller ångbad med utsikt över de medeltida tornen i Panzano. Kyl ner i den rymliga poolen och
fördjupa dig i den lyxiga upplevelsen som stavas Vitigliano. Ta en tur till närliggande Panzano in Chianti, besök
den välkända bu-tiksägaren och sångaren Dario och njut
av en stilla promenad runt det historiska centrumet, gör
stopp för att smaka på de prisbelönta lokala vinerna och
vandra sedan långsamt tillbaka till ditt lyxiga ”home away
from home”. Detta är ett perfekt sätt att tillbringa en lat
dag i mytomspunna Toscana. Vitiglianos interiörer är resultatet av pass-ion, tid, energi och positivitet från alla inblandande, från ägarfamiljen samt från alla fantastiska
hantverkare. Från den antika trappan som räddades från
en gammal villa i Florens till parkettgolvet gjord av trä
som sparats från ekvinfat... Den extrema nivån på hantverk och detaljomsorg är synlig run-tom i hela fastigheten. Många antika möbler har hittats på loppmarknader
och på aukt-ioner och sedan renoverats i en omedelbart
igenkännbar ”Vitigliano-stil”. Inredningen är en perfekt
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korrelation mellan funktion och form, sviterna har den
högsta nivån av komfort och design med de allra skönaste sängarna som fins att uppbringa och med taktila tyger
från Designers Guild. Badrummen är överdådiga och eleganta med marmor från Carrara som ligger endast två
timmar bort. Ovärderliga persiska gobelänger och mattor kontrasterar perfekt med cool, ny belysning från Tyskland och antika konstverk. Du undviker sommarvärmen i
din privata svit (det finns sex sviter att välja mellan). Varje dag väljer Vitiglianos kock de färskaste ingredienserna från de lokala marknaderna för att sedan skapa utsökta säsongsbaserade rätter som sedan serveras på terrassen med utsikt över dalen nedanför. Vinkällaren på Vitgliano innehåller viner som handplockats av ägarna under
en 7-års period och innehåller exceptionella buteljer, inklusive en begränsad upplaga av Tom-maso Cavallis Tenuta Degli Dei och viner som produceras av Brunelli-familjen i Mon-talcino. Solnedgången på Vitigliano är magisk, då gästerna kan bese hur dagsljuset sakta sänker sig
ner bortom de toskanska kullarnas förtrollande skönhet.
Här sitter man gärna i den underbara kvällen, insvept i en
sidensjal, med ett glas fyllig Reserva i handen. Vem kan
egentligen begära mer av livet? ■
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