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De Franse Côte d'Azur is een van de populairste vakantiebestemmingen ter
wereld. De paleizen, charmehotelletjes, familiepensions, sterrenrestaurants en
andere fijne adresjes spreken tot ieders verbeelding. Maar wie dacht er alles
gezien te hebben, heeft het mis. Zo sluit het charmant hotel CASAROSE zich
met zijn moderne uitstraling en positieve energie aan bij de nieuwe trend van
feelgoodhotels die het midden houden tussen een kustresort, designhotel en
woning. Vakantiegangers kunnen er ontspannen. Bedrijven kunnen er terecht voor
meetings. Er is ook een trendy loungebar en restaurant. Daarnaast zet het hotel
de lokale kunst en ambachten in de kijker. Jean-Christophe Larose (CEO van
Groupe Cardinal) wilde een atypische plek creëren waar ruimte is voor ontspanning
met het gezin, sport en waar bedrijven hun klanten kunnen ontvangen. Daarbij
zijn een goede dienstverlening, vriendelijkheid en gezelligheid van vitaal belang.
Er heerst een vrolijke sfeer in CASAROSE. Het is losjes gebaseerd op de elegante ongedwongenheid
van het iconische Beverly Hills Hotel aan Sunset Boulevard in L.A. Of doet denken aan North
Palm Canyon Drive in Palm Springs in de jaren 60. Tussen het golfen en tennissen door kon
men loungen aan het azuurblauwe zwembad en 's avonds werd er tot diep in de nacht gefeest
met muziek en een cocktail in de hand ... Enkele tientallen jaren later is die feestelijke, casual
chique sfeer nog steeds een schot in de roos. Niet vanuit een regressieve wens, maar louter
vanuit het verlangen om een dromerige vintage sfeer te creëren met een moderne twist.

het idee?
›

De Californische retrostijl combineren met hedendaagse elementen van de
Franse hotellerie en een vleug je Côte d'Azur. Aan luxe geen gebrek in dit
21e-eeuwse viersterrenhotel, maar CASAROSE gaat niet voor pronkerige
praal. Zowel binnen als buiten straalt het hotel een chique, coole sfeer uit.
CASAROSE is een intieme plek. Dit hotel op mensenmaat telt
56 kamers en suites, telkens met privéterras. Er zijn 32 kamers
van 24 m², 8 familiekamers met een extra bed, 6 juniorsuites van
33 m² en 10 suites van 36 m². Wat de loungebar en het restaurant
(met producten uit de streek) betreft, koestert het hotel de
ambitie om snel uit te groeien tot een vaste waarde in de regio.

de locatie
›

Het hotel ligt in de mythische baai van Cannes, aan de rand van de Golf van
Napels met haar fijne zandstranden, halverwege tussen Monaco en Saint-Tropez,
tegenover de Lérins-eilanden. Vlakbij vindt men Mougins, Grasse met zijn
parfums, Biot en zijn glasblazerijen, Vallauris met zijn keramiek, Saint-Paul-deVence, Juan-les-Pins en uiteraard Cannes met zijn wereldberoemde filmfestival
en evenementen. Wat verder in het binnenland liggen het Esterelmassief,
het massief van Tanneron en de Mont San Peyre. Deze fantastische locatie
brengt natuur, cultuur, ontspanning, land- en watersport naadloos samen.
Hotel CASAROSE is gelegen in de gemeente Mandelieu-la-Napoule, die bekendstaat voor
haar brede waaier aan sport- en natuuractiviteiten. Het hotel bevindt zich op het domein van het
voormalige Golf Park Hotel. De prachtig aangelegde tuin grenst aan de bekende Golf Old Course
van Cannes-Mandelieu – de mooiste golfbaan van de streek. De luchthaven Nice-Côte-d'Azur ligt
op 25 minuten rijden. Nog een pluspunt van het hotel is de ligging aan de oever van de Siagne, een
brede bevaarbare rivier die langs de tuin stroomt en uitmondt in de Middellandse Zee, en waarvoor in
2022 een ponton wordt aangelegd. Bovendien ligt het hotel op amper 400 meter van het strand van
Cannes en Mandelieu-la-Napoule. En het allerbelangrijkste: de zon schijnt er 300 dagen per jaar!
Omdat CASAROSE resoluut voor korte keten kiest, werkt het team vooral samen met lokale handelaars,
zoals vissers, groentekwekers, bloemisten en producenten van wijn en olijfolie. Het hotel zet ook kunst
en cultuur in de kijker met werken van lokale kunstenaars. Zo krijgen bezoekers een mooi beeld van
het intense culturele erfgoed van het binnenland. Daarnaast kunnen de hotelgasten steeds bij het
team terecht voor tips en advies over de beste adresjes in de buurt. Van de mythische rode rotsen van
Théoule en de mooiste golfbanen, tot kunstgalerijen en andere interessante bezienswaardigheden.
Ook kunnen gasten fietsen en elektrische wagens huren om zich in alle rust te verplaatsen.

de architectuur
en inrichting
›

Architect Laurent Boggio (BBC Architectes) en interieurarchitect Éric
Boyer (Byr Studio) hebben ervoor gekozen om de algemene structuur van
het voormalige Golf Park Hotel en bepaalde elementen van de architectuur
te behouden en de bestaande gebouwen volledig te renoveren. Het pand
werd aangepast aan de strengste normen op het gebied van comfort, hygiëne,
veiligheid en milieu met het oog op een zo energiezuinig resultaat.
Het gebouw met witte muren telt tal van kleurrijke loggia's, knusse hoekjes, patio's
en half overdekte galerijen, waardoor het zeer aangenaam toeven is op deze goed
ingerichte, luchtige en schaduwrijke plek. Zelfs – en vooral – in de zomer.
François Dumas (Atelier 55) verzorgde de inrichting van het hotel en speelde daarbij met
kleuren, licht en een mix van design van vroeger en nu. Het interieur is geïnspireerd op de
vrijgevochten, energieke sfeer van de jaren 60 en 70 aan de Californische kust en de Franse
Rivièra. Dumas creëerde een magnifieke mix van moderniteit en vintage. Hij combineerde
namelijk het originele meubilair van het gerenoveerde hotel met speciaal ontworpen moderne
stukken, designstukken uit de jaren 50 en 60 en creaties van lokale ambachtslieden (bv. keramiek
uit Vallauris, glaswerk uit Biot) om het cultureel erfgoed van de streek in de verf te zetten.
Alle kamers en suites zijn uitgedost in zachte pastelkleuren. Elke kamer (inclusief de muren van het
loggiaterras) heeft zijn kleur: citroengeel, azuurblauw, fuchsiaroze, sinaasappeloranje of grasgroen.
Daarnaast zijn de kamers gedecoreerd met gepixelde XXL-lifestylefoto's, muurschilderingen in de stijl van
Daniel Buren, opgeschuurde vloeren, claustra's in gekleurd beton en reusachtige cactussen. Voor de tuin
en het zwembad werd gekozen voor houten meubilair en meubels in Matégot-stijl uit wit geperforeerd
metaal, typisch voor de Côte d'Azur. Dit alles zorgt voor een ongedwongen en uiterst charmant geheel.

Een beetje beton. Tonnen verbeelding.
Groupe Cardinal is dé specialist in innovatieve en creatieve woon- en
hotelprojecten (MOB Hotel, Kopster Hotel, Mama Shelter …) en het beheer
van residenties (actieve jongeren, studenten, cohousing). De groep werkt
momenteel aan een uniek hotelproject aan de Côte d’Azur. Het nieuwe
hotel CASAROSE opent deze zomer de deuren. De locatie aan de baai van
Cannes, tussen Saint-Tropez en Monaco, is werkelijk adembenemend.
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