Welgelegen Guest House, dag 1-4

Bestående två vackra sekelskifts hus, är det kärleksfullt renoverat och inrett. Welgelegen är en
absolut pärla liggandes ligger i en lugn, lummig återvändsgränd vid foten av Taffelberget, i den
kosmopolitiska stadsdelen Gardens. Avskilt och fridfullt, är den precis runt hörnet från både Long och
Kloof Street, två av Kapstadens trendigaste restaurang-och design destinationer ... Därav namnet
Welgelegen ... den holländska översättning för "välbelägen".
Gästhuset består av två viktorianska hus sammanlänkade av en underbar kullerstensuteplats och
granit pool, omgedda av terrasser med icebergs rosor och doftande stjärnjasmin. Du kan börja din
dag här med frukost i morgonsolen, eller avsluta din kväll under stjärnorna med en kyld Cape
sauvignon i skenet från ljusslingorna bland lövverken. Alla rum är individuellt inredda med neutrala
färger och stänk av både Afrikansk chic och klassisk bohemstil. Trevnad och komfort finns tydligt
överallt ... från ljusen, de naturliga Rooibos badprodukterna och frotté morgonrockarna i varje
badrum, till de egengjorda kakorna, gratis portvin och stora inbjudande fåtöljer i varje rum. De stora
sängarna, är ytterst bekväm bäddade med vitt linne, ankduntäcken och mjuka silkeslena kuddar.
Varje rum har sin egen charm och de flesta har balkong med utsikt över Taffelberget, Signal Hill eller
uteplatsen nedan. Ett rum har ett kalkstens omgivet badkar i rummet och öppen spis, ett annat har
privat trädgård och näckrosdamm! Stor vikt har lagts vid detaljer och detta återspeglas från valet av
konstverk på väggarna, till de lyxiga vardagsrumssofforna.
Det finns en känsla av lyx och rymd överallt ... i den moderniserade matsalen med läderklädda stolar,
en enorm utsmyckad spegel och kalkstensmosaik eldstad ... hos den stora ljuskrona i hallen ... och i
vardagsrummen med höga fönstren och högt uppsatta kornischer.... intimitet, charm och atmosfär
finns överallt.

Lavender Farm Guest House, dag 4-6

Beläget bland de pittoreska vinområdena, en timmes bilfärd från Kapstaden, och omgiven av
lavendelfält och berg, erbjuder pensionatet Lavender Farm Guest House boende för maximalt 28
gäster vid varje given tidpunkt. Här kan du koppla av på någon av solstolarna vid poolen och en
fräsch frukost serveras dagligen i deras frukostrum. På sommaren kan gästerna njuta av ett glas
lokalproducerat vin i trädgården och njuta av utsikten. En mängd olika restauranger ligger inom en 5minuters bilresa.
Huvuddelen för de fyra standardrummen är en del av den ursprungliga ”kap nederländskt” formade
herrgården. Dessa rum ger gästerna en prisvärd och hemtrevlig upplevelse i vad som känns som en
bit av Provence i Franschhoek. De två Deluxe Suites, är idealiska för speciella tillfällen såsom
bröllopsresor och årsdagar. Sviterna har egen uteplats med utsikt över lavendelfält och berg. De åtta
Lavender Suites, är nya lyxiga sviter. De är rymliga, eleganta och smakfullt inredda. Gäster kan be om
antingen enkelsängar eller dubbelsängar. De tillhörande badrummen har separat dusch. Varje svit
har en privat veranda med utsikt över poolen, eller lavendelfält och berg, där gästerna kan koppla av
och njuta av ett glas vin.

Quarters Hotel Hermanus, dag 6-7

Quarters Hotel Hermanus ligger vid den historiska Hermanus Hamnen. Sviterna är smakfullt inredda i
modern stil. Rummen har fantastisk utsikt över bergsklipporna eller det magnifika havet nedanför.
Hotellet erbjuder många fritidsaktiviteter och moderna bekvämligheter. Här står alltid gästens behov
och bekvämlighet i centrum.

