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CHÂTEAU
DES TESNIÈRES
LOUIS XVI MET INTERNET

Sommige plaatsen zijn zo perfect dat je ze slechts onder lichte dwang met de rest van de mensheid wilt
delen. Het Bretoense Château des Tesnières, luxe chambres d’hôtes enig in hun soort, is zo’n plek: overladen
met goede smaak, met twee eigenaars die zich als ware gentlemen discreet tussen hun gasten bewegen, om
hen een onvergetelijk romantisch verblijf te bezorgen.
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et is de ideale, gegarandeerd stressloze lentetrip:
in Bretagne is de lucht nog open, de omgeving
ontroerend landelijk, de keuken genereus. Met
zijn wandelpaden hoog op de rotsen of diep in
de bossen, zijn appelboomgaarden, zijn erfgoed
getuigend van een spannend verleden en zijn
meestertuinen voert Bretagne je terug naar een wereld waarin je
de minuten nog hoorde wegtikken.

SPROOKJESACHTIG VERLEDEN
Ook het Château des Tesnières is zo’n tijdloze microkosmos, waar
je de rust van toen stijlvol en op een hedendaagse manier herbeleeft. Opgetrokken in een sprookjesachtige neorenaissancestijl,
werd het in 1857 gebouwd in opdracht van de graven de Langle.
Vele generaties de Langle bleven op het kasteel wonen - met
uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, toen het door de
Duitsers werd geconfisceerd. Na de oorlog trok de familie zich
terug in Rennes en werd het château nog slechts gebruikt als
vakantiehuis. In 1976 werd door een Parijs koppel gepoogd het
van de ondergang te redden, helaas zonder veel succes.
Château des Tesnières mag dan een statige gravengeschiedenis hebben, nu wordt hier met hart en ziel geleefd en genoten.
In 2003 werd het kasteel een tweede adem ingeblazen door de
Amsterdammers John Demandt en Siebren Boon, die het transformeerden tot een heel bijzondere, met waardevol antiek en
design bemeubelde chambre d’hôtes, John en Siebren waren al
een tijd op zoek naar een plek waar ze hun droom konden waarmaken: gastenkamers uitbaten, maar met een luxueuze insteek.
Ze begonnen zoals velen te zoeken in de Provence, stelden
daarna hun plannen bij en zochten meer noord- en westwaarts,
en kwamen uiteindelijk via een immokantoor gespecialiseerd in
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topdomeinen in het oosten van Bretagne terecht. Het werd een
klassiek geval van liefde op het eerste gezicht: het kasteel bleek
groot, maar niet gigantisch. Geen eindeloze doolhof van donkere
gangen en duistere kamertjes, maar een perfect bewoonbaar
huis, met mooie volumes, plafonds tot 4,5 meter hoog, heel mooi
parket en majestueus mooie openhaarden. Ze zagen er meteen
de mogelijkheden van in: er een lichte en luchtige logeerplek van
maken, luxueus zonder belegen te zijn.

ROMANTIEK EN GOEDE SMAAK
Het kasteel is omgeven door een zes hectare grote parktuin, met
romantische lelievijvers bevolkt door kikkers, salamanders en
waterhoentjes, paadjes waar je rustig mediterend kunt op wandelen, eeuwenoude ceders en eikenbomen die in de zomer de
tuin de nodige schaduwrijke plekken geven, Bear Chairs op het
grasveld om even bij te komen of in alle rust een boek te lezen.
De gevel van het kasteel is er een in de categorie die Walt Disney
in gedachten moet hebben gehad toen hij het slot van Sneeuwwitje uit zijn creatieve brein deed opborrelen: wit, groot, met heel
veel kleine en grote ramen, kanteeltjes en torentjes. Een gevel
waar je niet eens zo’n levendige fantasie voor hoeft te hebben
om er allerlei verhalen bij te bedenken, waarbij smachtende jonkvrouwen en koene ridders een hoofdrol spelen.
Wie met open mond naar de gevel blijft staren, neemt toch ook
best een kijkje binnen, want daar gaat het visuele feest door.
Nergens valse romantiek of nepgeschiedenis, maar frisse hedendaagse tinten en meubilair, gecombineerd met hier en daar een
goed gekozen stuk antiek. Dat laatste is vooral de verdienste van
Siebren, die antiquair was in Amsterdam-Zuid en voor zijn château
op zoek ging naar gepast meubilair in neorenaissance- of neogotiekstijl. In het Louis XVI salon staan een computer en een inter-

Het kasteel werd in 2004
volledig gerestaureerd
en verenigt de 19e-eeuwse
architectuur met een
eigentijdse inrichting.
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De Suite de la Comtesse
en de Suite du Comte doen
hun naam alle eer aan:
hier krijg je een waarlijk
vorstelijk luxueus gevoel.
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netaansluiting ter beschikking, in de comfortabele bibliotheek is
het ’s avonds gezellig bijpraten, en in de torenkamer bij de eetkamer is een bar met zelfbediening.
Het ontbijt wordt opgediend in een eetkamer met open haard
en grote ramen die uitgeven op de parktuin. Gastheren John en
Siebren bewegen zich in hun kasteel als ware gentlemen: discreet,
bijna geruisloos, maar als je hen nodig hebt staan ze er.

ACTIEF OF LEKKER LUI?
De vier suites en kamer beschikken stuk voor stuk over voldoende
bijzonderheden om, terug thuis, mooie verhalen over te kunnen
vertellen. De Suite de la Comtesse, de Suite du Nord, en de Suite
du Sud, hebben niet alleen alle mogelijke moderne hotelfaciliteiten zoals WiFi en een satelliet TV, lekker luxueuze verwennerijen
zoals Rituals-badproducten, maar daarnaast ook allemaal een
klein romantisch salon in een toren.
In de Suite du Comte vlei je je in de armen van je geliefde in een
hemelbed en kun je daarna memorabele momenten doorbrengen in een ligbad op pootjes. Onnodig om te zeggen dat deze
suite door veel koppels als een ideale biotoop voor een romantisch weekend of zelfs huwelijksnacht wordt gekozen.
Niet makkelijk dus, om zich uit deze cosy wosy romantische cocon
los te rukken, en de omgeving te gaan verkennen. En toch loont
dat zeer de moeite. Het dorpje Torcé waar het kasteel gelegen is,
is niet meer dan een zakdoek groot maar heeft toch een bijzonder
mooie 15de-eeuwse kerk en een gezellige dorpskern. Vlakbij liggen de Bretoense hoofdstad Rennes en het historische Vitré, met
zijn schilderachtige straatjes, 11de-eeuws kasteel, vakwerkhuizen
die je van op de vele gezellige terrassen kunt bewonderen, en tal
van goede restaurants.
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Wie de romantische mood waarin Château de Tesnières hem
of haar in ondergedompeld heeft, wil verder zetten, kan het
17e-eeuwse Château des Rochers van Madame de Sévigné
bezoeken.
Het is hier dat ze veel van haar zeer beroemd geworden brieven schreef. Haar geest waart er nog rond, onder andere in de
kapel die zij heeft laten bouwen, in de oranjerie waar er een permanente expo is over haar werk, en zeker in de Franse tuin, die
opnieuw werd aangelegd volgens het ontwerp van de bekende
Franse architect Le Nôtre.
Voor wie het allemaal wat actiever mag, liggen in een straal van
één uur maar liefst drie 18 holes golfbanen: eentje rond datzelfde
Château des Rochers, de Golf de Rochers, en verder Saint-Jacques
en La Freslonnière. Echte gourmands komen aan hun trekken in
de maar liefst vier Michelinster-restaurants die er in een straal van
een half uur rond Château de Tesnières te vinden zijn, in de bistro’s
van Rennes en Vitré of in een van de fantastische visrestaurants
die het kleine kustplaatsje Cancale rijk is.

STIJLVOLLE ONTDEKKINGSTOCHT
Voor echte reizigers met oog voor kwaliteit is dit oostelijk deel van
Bretagne een onontgonnen parel. Kunst en cultuur, lekker eten en
golf, en een prachtige kust op een zucht ver: dat zijn zo de voornaamste redenen waarvoor je voor een vakantie hier zou kiezen.
Het logeeradres hoef je alvast niet meer te zoeken: moeilijk om
een beter onthaal te vinden dan op Château des Tesnières. Voor
iedereen die in stijl de natuur wil herontdekken.

Info: CHÂTEAU DE TESNIÈRES - John Demandt & Siebren Boon
35370 Torcé, Frankrijk, tel. +33 (0)2 99.49.65.02
www.chateau-des-tesnieres.com
Château des Tesnières is lid van Châteaux et Hôtels de France
Voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt:
Suite de la Comtesse (€ 150), Suite du Comte (€ 160),
Suite du Sud (€ 150), Suite du Nord (€ 150), Chambre de l’Est (€ 110).
Huwelijksnacht-arrangement (€ 195), Romantisch verblijf-arrangement (€ 170). In de suites kan een bed worden bijgeplaatst voor
een derde persoon (€ 30 per nacht). Huisdieren zijn in overleg
toegestaan (€ 10 per dag).
Open van 1 februari tot 1 december.
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