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C
henot Palace is een super-de-
luxe feel good center. Het 
traditionele belle-epoque-
hotel kreeg een grondige 

renovatie en het gezelschap van een 
futuristische nieuwbouw in hout. Het 
volledige complex opende in de lente van 
2020 en telt nu 97 hotelkamers waarvan 
52 in het gerenoveerde gebouw en 45 in 
de nieuwbouw. De elegante kamers en 
suites bieden een prachtig uitzicht. Het 
hotel ligt immers in een groot park aan de 
oevers van het meer en heeft zelfs een 
privéstrand. Er zijn tevens een restaurant 
en tea lounge, uitsluitend voor de 
hotelgasten.

LUXUEUS KUREN
Maar het paradepaardje is natuurlijk de 
ultramoderne spa van 5.000 m2 die geheel 
in het teken staat van preventie, detox en 
energieopbouw. De bezielers achter de 
Chenot-methode zijn Henri en Dominique 
Chenot. Preventieve geneeskunde in een 
luxueus hotelkader waar de modernste 
technieken aan de orde zijn en dit in een 
idyllische omgeving, daar zeggen wij 
volmondig ‘ja’ tegen. Een uitgebreide 
behandeling duurt minstens zeven dagen.  
Welzijn ook van binnenuit: erkende detox-
behandelingen en Biolight-diëten bieden 
je een gezonde voeding. Nieuwe 
wetenschappelijke prestaties vullen de 
traditionele Chenot-methode aan.

HEDENDAAGSE KUNST
Vermeldenswaardig is tevens de 
prachtige Chenot Palace Weggis Art 
Collection, gecreëerd en gecureerd 
door Chenot, Davide Macullo 
Architects en galeriehouder Daniele 
Agostino. De collectie omvat werken 
van negen jonge Zwitserse artiesten en 
van de architect Davide Macullo. De 
jonge artiesten vertegenwoordigen de 
vier linguïstische regio’s in Zwitserland 
met hedendaagse kunstwerken gaande 
van tekeningen tot fotografie over 

sculpturen en bronzen objecten. De 
oeuvres sieren de gemeenschappelijke 
hotelruimtes en de spa, maar eveneens 
de kamers.
Architectuur, kunst en welzijn zijn in 
perfecte harmonie in dit oord waar het 
heerlijk herbronnen is.

Chenot Palace Weggis, 
Hertensteinstrasse 34, 
6353 Weggis, Zwitserland, 
+41 41 255 20 00, 
chenotpalaceweggis.com

SECTIE  OVERLEES
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ARCHITECTUUR,  
KUNST EN WELZIJN

Aan de oevers van het Vierwoudensteden-meer, nabij Luzern, streken we neer in het 
luxueuze vijfsterrenhotel Chenot Palace Weggis voor een energiekuur en genoten we 
tevens met volle teugen van het mooie architectonische kader en hun kunstcollectie.

tekst Kelly Gielis
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