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Medelhavet ligger spegelblankt när du tidigt på
morgonen öppnar skjutdörren till ditt nästan egna
hus. De andra ligger fortfarande och sover när du
sätter dig vid poolen med en kaffe och funderar över
hur dagen kommer att bli. Att semestra i en exklusiv
villa med egen pool är ett fenomen som kommit för att
stanna. Connoisseurs guide hjälper dig att hitta rätt.

AV DAVID HEDENGREN FOTO PRESS

pool villa
living

tt omfattande researcharbete ligger bakom Connoisseurs gui!
de till att hyra hus i Europa. Vi har pratat med många av värl!
dens ledande förmedlare av exklusiva semesterbostäder i

Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien och Spanien och bett dem
välja ut sina favoriter på marknaden. Resultatet är en imponerande
samling slott, moderna byggen på dramatiska klippkanter, ombyggda
lantgårdar och klassiska villor från en svunnen era. Den genomgående
höga standarden på fastigheterna i vår guide gör att de mer än väl står
sig mot de allra bästa hotellen i världen. Skillnaden är bara att du har
spa, pool, personal och allt annat helt för dig själv.

FOTNOT:
Hyrorna som anges i denna guide är ungefärliga lägstapriser under lågsäsong
och baseras på följande växelkurser: EUR 9,7; USD 7,2; GBP 10,8. Vissa av
villorna har inga egna namn utan anges i så fall med sitt referensnummer.

VILLA ALMOND, PAROS

!



Grekland

01. Vila Jade, Peloponnesos
www.whitekeyvillas.com
I en region känd för sina karakteristiska torn!
hus, mysiga fiskebyar och ett utmärkt lokalt
kök ligger denna nybyggda villa. Det är väl!
designat med behagliga naturmaterial och
stora glasytor. Nedanför huset finns en fin
stenstrand.
Från 110 600 kr/vecka.

02. Villa 12V, Antiparos
www.fivestargreece.com
Stenhus direkt på en av Antiparos sandsträn!
der, men ändå väl dolt bakom en mur. I träd!
gården växer bland annat olivträd och palmer,
som kantar den härliga havsvattenpoolen.
Pris på begäran.

03. Villa Water, Lefkada
www.fivestargreece.com
Från däcket vid evighetspoolen har du under!
bar utsikt över Joniska havet. Lefkada är den
enda grekiska ö som du kan köra bil till. Trots
detta är öns bergiga sydvästkust där villan lig!
ger oförstörd.
Pris på begäran.

Fler grekiska pärlor
Villa Almond, Paros
www.whitekeyvillas.com)
Villa Ammos, Antiparos
www.whitekeyvillas.com
Villa 1V, Santorini
www.fivestargreece.com
Villa 1G, Sifnos 
www.fivestargreece.com
Villa Artemis, Mykonos 
www.akvillas.com
Villa GMJ1, Mykonos 
www.royalvillaseurope.com
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Frankrike

04. Villa Jasmine, Côte d’Azur
www.akvillas.com
Strax utanför kungafamiljens semesterort Saint
Maxime finns denna eleganta villa med smak!
full inredning och närhet till St!Tropez nöjesliv.
Från 61 500 kr/vecka.

05. Villa Mauresque, Côte d’Azur
www.paradizo.com
Mellan Cannes och Saint Tropez ligger vad som
bäst kan beskrivas som ett palats vid havskan!
ten. Tillgång till egen yacht i den privata ham!
nen ger alla förutsättningar för en extravagant
Rivierasemester enligt konstens alla regler.
Från 59 000 kr/vecka.

06. Slott i Gascogne
www.carpediemtravel.co.uk
Här bor du i stor stil i en av Frankrikes främ!
sta matregioner med Bordeaux vingårdar, Bi!
arritz stränder och Pyrenéerna inom räckhåll.
Det renoverade slottet har pool, tennisbana
och är mycket populärt bland gästerna, som
nyligen inkluderade en av Hollywoods stör!
sta stjärnor.
Från 118 800 kr/vecka.

Fler franska pärlor
Ulysse, Côte d’Azur 
www.luxuryretreats.com
La Réserve Ramautelle, St-Tropez 
www.lareserve!ramatuelle.com
Villa Mathilde, Korsika 
www.sjvillas.co.uk
Villa FCB10, Mougins 
www.royalvillaseurope.com
Le Pavillon de Chasse, Provence
www.villeetvillage.com
Maison du Vin, Bordeaux 
www.akvillas.com
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Italien

07. Villa Blanca, Apulien
www.thinksicily.com
Italiens klack anses vara landets nästa stora
resmål. Vill du uppleva Apulien innan den
verkliga folkstormen börjar är denna moderna
enplansvilla med fyra hektar stor park och ett
fantastiskt poolområde en utmärkt bas.
Från 77 600 kr/vecka.

08. Villa alle Rose, Toscana
www.thebestinitaly.com
Utanför Florens ligger detta gamla grevliga resi!
dens som har restaurerats av en välkänd floren!
tinsk arkitekt. Från huset ser du ut över den stora
trädgården med cypresser, oliv! och pinjeträd.
Från 116 400 kr/vecka.

09. La Corte del Lago, Comosjön
www.centrallakevillas.com
En klassisk italiensk semestervilla vid strand!
kanten. Sex kilometer bort ligger Bellagio, Co!
mosjöns charmigaste ort.
Från 144 000 kr/vecka.

10. Don Arcangelo all'Olmo, Sicilien
www.thinksicily.com
Utsedd till Siciliens bästa villa av resemagasi!
net Condé Nast Traveller. Allt håller högsta
standard och de två byggnaderna kan rymma
upp till 24 personer. Det rofyllda läget mellan
Medelhavet och Etna kunde inte vara bättre.
Rejäl personalstyrka ingår.
Från 143 000 kr/vecka.

Fler italienska pärlor
Villa Colombaia, Toscana 
www.thebestinitaly.com
Borgo Finocchieto, Toscana 
www.luxuryretreats.com
Villa IRV5, Comosjön 
www.royalvillaseurope.com
Villa Cima, Villa D’Este, Comosjön 
www.villadeste.it
Villa Elia, Apulien 
thinksicily.com
Villa Quirinale, Rom 
www.purentonline.com
Villa Ilde, Forte dei Marmi 
purentonline.com
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Spanien

11. Vila Maroma, Andalusien
www.akvillas.com
Rustik!chict renoverad före detta bondgård med
ett unikt läge på en egen bergstopp. Längs slutt!
ningarna finns egendomens mandel!, oliv! och
vinodlingar.
Från 43 700 kr/vecka.

12. Marbella Club Hotel Golf 
Resort & Spa
www.marbellaclub.com
På detta prisbelönta hotell kan du bo i en av de
14 villorna med 2!5 sovrum. De flesta har egen
trädgård och pool. Hotellet ligger på stranden
mellan Marbella och Puerto Banús, har en ut!
märkt golfbana och stall för ridturer i den an!
dalusiska naturen.
Från 11 300 kr/dygn.

13. La Residencia, Mallorca
www.hotel!laresidencia.com
På Orient!Express härliga hotell utanför Deia
finns numera en villa med tre sovrum, var!
dagsrum med öppen spis och egen pool.
Självklart har man tillgång till La Residencias
alla faciliteter som spa och tennisbana.
Från 43 700 kr/vecka.

14. Villa Joana, Ibiza
www.purentonline.com
En mycket stor, modern villa i minimalistisk
men ändå bekväm stil. Högsta tekniska stan!
dard rakt igenom. Det finns tennisbana samt
både inom! och utomhuspool.
Från 155 200 kr/vecka.

Fler spanska pärlor
Almiral de la Font, Sitges 
www.luxuryretreats.com
Son Sant Andreu, Mallorca 
www.akvillas.com
Castel Dali, Katalonien 
www.hostedvillas.com
Royal Garden Villas, Tenerife 
www.royalgardenvillas.com
El Navio, Cádiz 
www.spain!select.com 
Can Claudia, Ibiza 
www.sjvillas.co.uk
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03 La Mamounia
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Kroatien

15. Dvo Na Moru, Brac
www.hostedvillas.com
Det privata läget bland pinjeträd på klippor
ner mot Adriatiska havet gör denna villa till
en riktig guldklimp. Njut av solen på terras!
sen, ta ett dopp i det kristallklara vattnet eller
betrakta bara vågornas rörelser från jacuzzin.
Brygga för motorbåt.
Från 113 400 kr/vecka.

16. Villa DU089, Dubrovnik
www.croatianvillas.com
En oas i livliga världsarvsstaden Dubrovnik.
Villan har en speciell arkitektur med flera olika
nivåer och en fin innergård med pool samt upp!
höjd terrass med utsikt över staden och havet.
Från 54 800 kr/vecka.

17. Villa Agave, Dubrovnik
www.alh.hr
Härlig villa på en klippa ovanför Medelhavet
som bland annat gästats av Kevin Spacey. Kär!
nan i huset är ett vackert kapell från 1200!talet.
I ett av de lyxiga badrummen ligger du i ett
badkar som är uthugget ur ett enda stenblock
och njuter av utsikten över Dubrovnik.
Från 43 700 kr/dygn.

18. Villa HV043, Hvar
www.croatianvillas.com
Kulturminnesskyddad 1500!talsvilla, nyli!
gen renoverad till högsta standard. Inner!
gård med citroner, apelsiner, fikon och laven!
del som omgärdas av en hög stenmur. Perfekt
läge 20 meter från vattenbrynet, centralt i liv!
liga Hvar stad men ändå avskilt.
Från 62 000 kr/vecka.

18 Villa HV043
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Abercrombie & Kent Villas
www.akvillas.com |+44 1242 547902
En samling av 150 exklusiva villor i Italien, Frankrike,
Spanien, Portugal och Grekland. Erbjuder en mängd
kringtjänster, inte minst med fokus på mat och dryck.

Best In Italy
www.thebestinitaly.com |+39 055 223 0642
Grevinnan Simonetta Brandolini d"Adda förmedlar ett
80!tal av Italiens vackraste egendomar, som alla kom!
mer med full personalstyrka inklusive egen kock.

Carpe Diem Travel
www.carpediemtravel.co.uk |+44 20 7402 5330
Socitetskvinnan Marina Gratsos representerar 25 fan!
tastiska fastigheter runt om i världen. Skulle de ändå
inte överensstämma med dina önskemål använder
hon sina kontakter för att hitta något som passar.

Croatian Villas
www.croatianvillas.com |+44 208 888 6655
Lägenheter och villor i olika kategorier på utvalda se!
mesterorter i Kroatien.

Five Star Greece 
www.fivestargreece.com |+44 20 8422 4885
Drivs av Ileana von Hirsch som tillhör en av Greklands
förnämsta redarfamiljer. Hennes sociala ställning har
gett henne tillgång till några av landets finaste fastig!
heter.

Hosted Villas
www.hostedvillas.com |+1 800 374 6637
Högklassig förmedling av hus med ”wow!faktor” i
Italien, Spanien, Frankrike, Kroatien, Skottland och
snart Argentina.

IC Bellagio
www.icbellagio.com |+39 031 952 059
Utöver ett tjugotal vackra villor vid norra Italiens sjö!
ar besitter personalen på IC Bellagio stort lokalt kun!
nande och kan ordna mycket speciella utflykter som
förgyller semestern.

Luxury Retreats
www.luxuryretreats.com |+1 514 393 8844
Över 1 500 villor på ett fyrtiotal destinationer runt om
i världen.

Luxury Croatian Villas
www.luxurycroatianvillas.com |+385 23 384541
Ensamma om att uteslutande inrikta sig på det översta
segmentet i Kroatien. Det är hårt tryck på företagets
fastigheter då det råder brist på exklusiva semesterbo!
enden i landet.

Paradizo
www.paradizo.com
Samlingsplats för exklusiva semesterresor med 8 500
lyxvillor, yachter och annat för uthyrning.

Pure Entertainment Groupe 
www.purentonline.com |+1 514 866 8979
Canadabaserat conciergeföretag som även represente!
rar cirka 3 000 högklassiga semesterbostäder runt om
i världen. 

Royal Villas Europe
www.royalvillaseurope.com |+44 208 133 9237
Mycket lyxiga hus i Frankrike, Italien, Grekland, Spa!
nien och Portugal. Många fastigheter på franska rivie!
ran och i Toscana.

SJ Villas
www.sjvillas.co.uk |+44 20 7801 4010
Denna villaförmedling har ensamrätt till en stor sam!
ling exklusiva villor på samtliga kontinenter.

Spain Select
www.spain!select.com |+34 91523 7451
Handplockade villor, gårdar och lägenheter i några av
Spaniens främsta semesterregioner och storstäder.

Thinking Traveller
www.thinksicily.com |+44 20 7377 8518
Det givna företaget att kontakta om du är på jakt efter
de bästa villorna på Sicilien eller i Apulien.

White Key Villas
www.whitekeyvillas.com |+30 210 72 15 530
Grekisk förmedling där alla de cirka 60 villorna håller
mycket hög klass och har havsutsikt. En lokal concier!
ge hjälper dig att hitta rätt när du lämnar ditt semes!
ternäste.

"rivate vil#a livin$

Många av de ledande uthyrningsföretagen är mer än bara husförmedlingar; de ordnar allt från fullständig
semesterplanering till barnvakter och matlagningskurser. Nedan finner du några av de aktörer på marknaden som
erbjuder bäst service och de mest exklusiva husen i Europa. Av naturliga skäl ligger de flesta villauthyrarna i det

övre segmentet utanför våra gränser, men om du trots detta föredrar att leta semesterboende på svenska
rekommenderar vi La Villa för Italien (lavilla.se) och Interhome (interhome.se) för övriga Europa.

Hitta rätt

Steve Edo



