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Aromele luxului autentic
La 12 km de Florenţa, în Toscana, se află una
dintre cele mai exclusiviste destinaţii turistice:
Villa Mangiacane. O impunătoare vilă din secolul
al XVI-lea, cu servicii de talie mondială şi confort
de cinci stele, înconjurată de podgorii întinse,
plantaţii de măslini şi păduri bogate.
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Vinuri alese, istorie bogată şi peisaje inegalabile
– aceasta ar fi, în câteva cuvinte, esenţa Toscanei.
Zona respectivă iese însă în evidenţă şi printr-unul din
cele mai apreciate hoteluri-boutique din Europa: Villa
Mangiacane. În italiană, denumirea înseamnă „câinele
ce mănâncă“ şi se referă la impozantele statui din piatră
care decorau odinioară pilonii porţii principale. Unicitatea
hotelului nu rezidă doar în locaţia sa, ci şi în figurile marcante ce şi-au lăsat amprenta asupra clădirii. Una dintre personalităţi este Michelangelo, dovezile descoperite până în prezent sugerând că el ar fi participat la decorarea vilei. Aceasta
a fost construită de cardinalul Francesco Maria Machiavelli,
unchiul lui Niccolo Machiavelii, graţie sprijinului considerabil
acordat de Papa Urban al VIII-lea. De altfel, însuşi celebrul
Machiavelli a fost exilat în satul învecinat, Sant Andrea, aflat
la mică distanţă de construcţie. În anul 1645, clădirea a fost
vândută de Machiavelli familiei aristocrate Marchesi Mazzei,

Villa
Mangiacane
este înconjurată
de numeroase
podgorii
care produc
vinurile roşii
de Toscana,
rezultate
din struguri
Sangiovese şi
Merlot.
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Ulei extra
de măsline,
simbolul
excelenţei
Plantaţiile de
măslini acoperă
aproximativ
20 de hectare
pe dealurile
adiacente vilei.
Cei 6000 de
copaci sunt
divizaţi între
zonele Frantoio,
Moraiolo,
Leccino şi
Pendolino,
culegerea şi
prelucrarea
măslinelor
implicând o
coordonare
atentă.
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care a păstrat-o până la mijlocul secolului al XX-lea. Asemeni
multor monumente din regiune, vila a cunoscut şi perioade
mai proaste, care au alternat cu zilele de glorie. Fascinat de
arhitectura vilei, frumuseţea locurilor adiacente şi istoria regiunii, antreprenorul sud-african Glynn Cohen a cumpărat Villa
Mangiacane în 2000, când se afla într-o stare deplorabilă. Supusă ulterior unui amplu proces de renovare, vila şi-a recăpătat strălucirea iniţială, oferind acum ospitalitatea vremurilor
demult apuse.
Accentuând caracterul elitist, Villa Mangiacane nu oferă decât
26 de camere şi apartamente luxoase, cu un grad ridicat de
personalizare. Camerele „Classic“ reprezintă prima treaptă
în oferta pusă la dispoziţia oaspeţilor. Cu un design semnat
Ralph Krall, camerele îmbină operele de artă cu marmura şi
lemnul pentru a da naştere unei ambianţe aparte. Dintre dotări
nu lipsesc plasma TV, accesul la Internet şi un minibar. Aceste
camere dispun de propriile grădini, oferind totodată şi deschi-

Impresionează prin operele de artă
Arta constituie o parte integrantă a proprietăţii. Grădina este
îmbogăţită de sculpturile din bronz ale lui Isaac Kaan şi exponatele
„Shona Art“ ale artiştilor din Zimbabwe, interiorul vilei fiind decorat
cu fresce pictate de Michelangelo. De asemenea, Villa Mangiacane
găzduieşte anual şi numeroase expoziţii de artă.

Apartamentele
„Junior“ ies în
evidenţă prin
candelabrele
masive şi
geamurile de la
podea la tavan,
care asigură
o iluminare
deosebită a
încăperii.
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dere către grădina principală a hotelului. Camerele „Superior“
adoptă culori mai deschise, fiind şi mai spaţioase. Decorul
este asigurat de lucrări de artă africane şi europene, grădinile
adiacente incluzând şi piscine (disponibile la cerere). Urmează camerele „Deluxe“, care, pe lângă dotările menţionate anterior, aduc pat matrimonial şi baie din marmură, cu cabină
de duş şi cadă separate. Apartamentele „Junior“ utilizează
culori mai închise, nuanţe maronii şi crem. Dintre elementele
caracteristice amintim candelabrele masive şi geamurile de
la podea la tavan. Începând cu apartamentele „Terrace“ –
disponibile cu unul sau două dormitoare – farmecul aparte
al hotelului devine tot mai vizibil. Situate la ultimul etaj al vilei
principale, ele sunt definite de nuanţe deschise, opere de artă
şi piese de mobilier de colecţie din Italia, Africa şi Orient. Nu
lipsesc panoramele inegalabile asupra Florenţei şi zonei rurale din Toscana, respectiv dormitorul în stil mezanin, livingul
şi dining-room-ul. Vârful ofertei îl constituie apartamentul regal „Mangiacane“, ce acoperă 150 mp, ambianţa luminoasă

Relaxarea
trupului şi a
minţii
Hotelul dispune
de trei piscine,
două la
exterior şi una
interioară. Spa-ul
Naduschka oferă
o gamă bogată
de masaje,
terapii şi produse
cosmetice
pentru
înfrumuseţare.
Pe lângă sala de
fitness, spa-ul
include saună
şi camere de
tratament.
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Pentru ocaziile
romantice,
oaspeţii
pot savura
preparatele
culinare în
cameră sau în
grădina privată,
cu aranjamente
speciale
disponibile la
cerere.

fiind asigurată de şapte ferestre masive şi un întreg arsenal
multimedia (plasma TV gigant, internet de mare viteză, linie
telefonică duală).
Experienţele culinare reprezintă un alt atu al hotelului. Pasiunea bucătarului-şef Massimo Bocus pentru preparatele tradiţionale, specifice regiunii, se regăseşte în fiecare din specialităţile pregătite. Acestea sunt completate de bucătăria
internaţională şi o bogată listă de vinuri alese, produse chiar
din podgoriile adiacente vilei. Vara, prânzul poate fi servit „al
fresco“, bucurându-vă de panoramele asupra zonei rurale
Chianti, sau în vecinătatea piscinei. Pe timpul iernii, experienţa
culinară se mută în elegantul dining-room, pivniţa Vinoteque
sau lângă şemineul principal. Dacă Villa Mangiacane v-a lăsat
fără cuvinte, puteţi închiria întreaga proprietate doar pentru
dumneavoastră. Preţul? Începând de la 6000 de euro/zi.
Teodor Ştefan
illa Mangiacane face parte din grupul Stein Hotels & Resorts (membru al alianţei Luxury Lifestyle Hotels & Resorts), grup specializat în managementul hotelurilor „lifestyle“ mici şi medii din Europa
şi America de Nord. Decorată de Michelangelo şi
deţinută de familia Machiavelli, vila a fost cumpărată
în 2000 de către antreprenorul sud-african Glynn
Cohen, care a supus-o ulterior unui amplu proces
de renovare. Villa Mangiacane oferă doar 26 de camere şi apartamente, fiecare cu un grad ridicat de
personalizare. Pe lângă confortul de cinci stele, oaspeţii sunt înconjuraţi de podgorii întinse şi plantaţii de
măslini. Podgoriile, situate la altitudini cuprinse între
250-300 de metri, se află pe soluri bogate. În prezent, 41 de hectare din totalul celor 300 ce aparţin
vilei produc renumitele vinuri Sangiovese, Canaiolo,
Colorino şi Merlot. În plus, măslinele tipice acestei
regiuni sunt apreciate pe plan mondial.
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