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In het stadscentrum van Aix-en-
Provence ontdekten we het in 2019 
geopende hotel Villa Saint-Ange.  
“Het verkrijgen van toestemming,  

de bouw en de restauratie namen vijf jaar 
in beslag.” Aan het woord is de dynami-
sche eigenaar Jean-Brice Garella, die ook 
de eigenaar is van het boetiekhotel Les 
Quatre Dauphins in de buurt Mazarin in 
Aix-en-Provence. Villa Saint-Ange telt 35 
ruime kamers en suites verdeeld over 
diverse achttiende-eeuwse gebouwen in 
bastide-stijl. Ook al zijn we in het hart van 
de stad, het luxehotel ligt in een 
Provençaals park van 8.000 m2. Er is een 
imposant verwarmd buitenzwembad, een 
spa, een gastronomisch restaurant  
(70 couverts) dat een Franse keuken  
serveert en een bar waar je heerlijk kunt 
nippen aan een signatuur-cocktail. 

HISTORISCH ONDERBOUWD
Lovenswaardig is de tijd en energie die 
Jean-Brice Garella in de renovatie en 
inrichting stak. Hij volgde de werf nauw-
gezet op, samen met de architect Henri 
Paret en in nauwe samenwerking met de 
Bâtiments de France, lette secuur op alle 
details en sprokkelde parallel diverse 
meubels, decoratie-objecten, schilderij-
en en kunstvoorwerpen samen. Terwijl 
we met hem dineren in het statige res-
taurant, volledig in empirestijl, vestigt 
hij onze aandacht op de subtiele details. 
Voor de inrichting van de diverse ver-
trekken deed hij een beroep op tal van 
lokale ambachtslieden - stukadoors, 
zinkbewerkers, schilders, ebenisten, 
sto!eerders, … - die er allemaal samen in 
slaagden om hier een uiterst uniek oord 
te creëren. 

Villa Saint-Ange,  
7 Traverse Saint-Pierre,  
13100 Aix-en-Provence,  
Frankrijk,  
+33 4 42 95 10 10, villasaintange.com
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PRESTIGE,  
LUXE EN 
NOSTALGIE
Logeren in Villa Saint-Ange lijkt wel een reis in de tijd. 
Achter een imposante poort bevindt zich in hartje 
Aix-en-Provence een opmerkelijk vijfsterrenhotel. 
Welkom in dit door de eigenaar gecreëerde achttiende-
eeuwse universum.  
tekst Philippe De Jonghe
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WAER WATERS 
ONE RESORT. INFINITE SENSATIONS. 

WELLNESS
HOTEL****
BEAUTY
FITNESS
GASTRONOMY

Rodenberg 21
1702 Groot-Bijgaarden
België
www.waerwaters.com


