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Angleterre Hotel
De beste espresso van de stad
Designer Olga Polizzi nam het Angleterre Hotel vorig jaar 
drastisch onder handen en maakte er een op en top stylish 
First Class hotel van. Alle 193 kamers en vijf luxesuites zijn 
een voor een aangepakt en voorzien van haar stempel: een mix 
van modern en klassiek en van Russisch en Europees design, 
in zachte natuurlijke kleurstellingen. Met het nieuwe interieur 
van het Borsalinorestaurant werd ook de nieuwe chef aange-
steld; Stefano Balduccio, die net zo Italiaans is als de naam en 
de menukaart van het restaurant. Mocht de hotelgast echter 
meer zin hebben in authentiek Russisch eten, dan kan hij aan-
schuiven in de Caviar Bar, die een fraai uitzicht biedt op het 
Sint Isaacsplein. Het enige niet-Russische aan deze bar is wel 
dat ze champagne schenken bij de kaviaarblini’s in plaats van 
het traditionele glas wodka.
Sint Petersburg, www.angleterrehotel.com

Casa Leto 
Glamoureus en toch intiem
Bij de entree in het Petersburgse Casa Leto hangt een ovale, rode 
sierlijke lichtbak met daarop de naam van het hotel en het op-
schrift ‘Private Hotel’. Eronder is een iets kleinere lichtbak be-
vestigd met de tekst: ‘Recommended by: The Financial Times, 
Daily Telegraph, Elle Magazine, Marie Claire’. Daar kun je mee 
aankomen. Dit exclusieve kleine hotel combineert een stijlvolle 
accomodatie met een onberispelijke service in een relaxte huise-
lijke sfeer. En het karakter van de typisch Petersburgse neoklas-
sieke architectuur is zowel binnen als buiten zo veel mogelijk in 
ere gehouden. Slechts vijf kamers heeft dit mooie Casa, maar wát 
voor kamers. Ze dragen ieder de naam van een Italiaanse archi-
tect die in Sint Petersburg ooit mooie dingen heeft gedaan. Het 
hotel heeft een bar en een sushirestaurant dat tot in de kleine 
uurtjes is geopend.
Sint Petersburg, www.casaleto.com

Hotels
Tekst Ellen Driessen

Golden Apple Boutique Hotel
Historisch versus modieus
In 2004 werd Moskous eerste boutiquehotel gevestigd in een majestueus klassiek ge-
bouw in het centrum van de stad: de Golden Apple. Van buiten historisch negentien-
de-eeuws, van binnen modern design. Elk van de zeven etages (92 kamers in totaal) 
heeft een eigen kleur gekregen, zodat het geheel een soort regenboogcompositie is 
geworden tegen de grijze stenen achtergrond van het oude gebouw. De gebruikte 
natuurlijke materialen die u hier overal terugvindt, zijn donker hout, grijs leisteen en 
marmer. Ze worden aangevuld met designer stofferingen en strak, elegant en comfor-
tabel meubilair. Zo wordt het hele hotel eigenlijk een op zichzelf staand levend kunst-
werk. De in juli 2007 geopende Apple Bar & Restaurant is Moskous ‘best kept dining 
secret’, waar u naast lekker eten ook hip kunt loungen in de cocktailbar, terwijl het 
dagelijkse sociale Moskouse leven aan u voorbijtrekt.
Moskou, www.epoquehotels.com

Angleterre Hotel
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Golden Garden
Kostbaar als een juweel
Het zit ‘m vaak in de kleine dingen... Net als de Fabergé-eieren, de 
prachtig bewerkte paasgeschenken die de Russische tsaren lieten 
maken van goud, edelstenen en platina, zo is ook het boutiquehotel 
Golden Garden in Sint Petersburg een vergelijkbaar kostbaar klei-
nood. Alle achttien ruime kamers en zes suites zijn in traditionele 
stijl ingericht: goud- en roodtinten met veel draperieën, kersenhout 
en witgeverfd eiken. Elke kamer heeft een wifi-aansluiting, satel-
liettelevisie en verder alles wat een gast in een zaak als deze kan 

verwachten. Wat u misschien niet zou verwachten in een klein ho-
tel als dit, zijn twee internationaal vermaarde restaurants: het Fjo-
dor Dostojevski-restaurant, met een Russisch-Europese keuken en 
het Bella Leone, een gerenommeerd Italiaans restaurant dat er al 
jaren zit en al die tijd zijn reputatie van beste Italiaan in Sint Pe-
tersburg weet waar te maken.
Sint Petersburg, www.boutiquehotelsandresorts.com/hotels

Hotel Savoy Moscow
Terugkomst verzekerd
Het Savoy is een van de oudste hotels van de stad en het is 
gelegen op een prominente plek in het centrum. Het interieur 
(uitbundig neoklassiek en rococo) heeft in de loop der jaren 
nauwelijks veranderingen ondergaan. De voorzieningen in de 
hotelkamers zijn natuurlijk wel gemoderniseerd. Voor de busi-
nessreiziger is in elk geval draadloos internet beschikbaar en 
op elk van de 59 kamers staat een lcd-tv.Al dieze nieuwste 
snufjes detoneren wel met de goudgerande wandpanelen en 
het klassieke meubilair. De laatste tijd komen er veel cory-
feeën logeren in het Savoy: Montserrat Caballé, Richard Gere, 
Jane Fonda, Cindy Crawford, Patricia Kaas en nog meer van 
die klinkende namen, die natuurlijk de beste aanbeveling vor-
men voor een hotel als dit. Ook de beroemde tenoren Luciano 
Pavarotti en José Carreras waren te gast in het Savoy. Bij zijn 
vertrek uit Moskou verzuchtte Carreras: “The Savoy Hotel in-
spires the desire to return.”
Moskou, www.savoy.ru

Eliseev Palace Hotel
Als bij de tsaar thuis 
Het heeft wel wat om in de stad der tsaren op tsaristische wijze te verblijven. Dat kan 
allemaal in het Eliseev-paleis, dat in 2003 zijn deuren opende als vijfsterrenhotel. In 
alle 29 kamers kan vorstelijk gelogeerd worden, want ze zijn met de fijnste Italiaanse 
stofferingen gedecoreerd en aan de wanden hangen reproducties uit de Hermitage. 
Voor het aangenaam verpozen in stijl kan men plaatsnemen in de sigaarlounge of in 
het zeer indrukwekkende (al was het alleen al om het uitbundige Louis XVI-interieur) 
Taleonrestaurant. Ook de uitgebreide wijnkaart en de menukaart zijn indrukwek-
kend. In het Victoriarestaurant op de zesde etage kunt u niet alleen genieten van het 
schitterende uitzicht op de Petersburgse daken en de koepel van de Kazankathedraal 
maar ook van oud-Russische gerechten, gemaakt aan de hand van zeldzame, authen-
tieke recepten uit de keuken van het tsarenpaleis. Als u die proeft, en geniet van de 
uitstekende bediening, waant u zich de tsaar zelve.
Sint Petersburg, www.eliseevpalacehotel.com

Golden Garden

Eliseev Palace Hotel
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Mezhdunarodnaya
Massaal en machtig
Op de noordelijke oever van de rivier de Moskwa, dichtbij het 
WTC, het Expocentrum en het Russische regeringscentrum 
(White House) ligt het kolossale hotel Mezhdunarodnaya, in de 
volksmond ook wel de Mezh genoemd. Met zijn afmetingen van 
dertien etages hoog en 577 kamers groot is dit een typisch Rus-
sisch businesshotel, dat vooral door de ligging in het Moskouse 
handelscentrum speciaal door zakenreizigers wordt bezocht. 
Toch valt er pal aan de overkant van de rivier veel te shoppen, in 
de chique boetieks van Kutuzovsky Prospect en in de winkelcen-
tra van de Novy Arbatstraat. In zo’n groot hotel zijn er vanzelf-
sprekend allerlei manieren om u te vermaken; restaurants met 
keukens uit alle windstreken waaronder de Russische, een paar 
cafés waar ook gegeten kan worden en er is zelfs een casino. Voor 
nog meer keus in eetgelegenheden kan men altijd terecht in het 
ernaast gelegen WTC.
Moskou, www.moscow-hotels.net/mezhdunarodnaya-hotel

Moscow Marriott Grand Hotel
Combi business en pleasure
Het Moskouse Marriott Grand Hotel is perfect gelegen voor 
zowel de reiziger die voor gewichtige zaken in de stad moet 
zijn als voor de reiziger die even een paar dagen Moskou doet. 
Het ligt namelijk aan de zogenoemde Garden Ring, een van de 
ringwegen rond het centrum. In het hotel kan gekozen wor-
den uit maar liefst 390 kamers of suites en daarnaast is er nog 
een ruime keuze aan restaurants. Dus... wat zal het worden: 
Franse haute cuisine in het gerenommeerde Grand Alexander 

Restaurant (dat niet is vernoemd naar Alexander de Grote, 
maar naar Ruslands favoriete dichter Alexandr Poesjkin). Of 
anders het Russky Pogrebok-restaurant waar authentiek Rus-
sische gerechten de menukaart sieren en waar de kaviaar en de 
wodka natuurlijk niet ontbreken. Óf men kan een pittig power 
breakfast gaan verorberen in het Samobranka-restaurant, waar 
u heel de dag door kunt opscheppen van het voortdurend aan 
het uur van de dag aangepaste buffet.
Moskou, www.marriott.com

Renaissance Samara Hotel
Waar de Wolga stroomt...
Met zijn prachtig ligging in het Zhiguli-gebergte op de lin-
keroever van de Wolga, is het Renaissance Samara Hotel het 
eerste internationaal georiënteerde luxehotel in de Samara-
Wolgaregio. Het heeft 196 kamers en er is een heleboel te doen 
voor de hotelgasten. Zoals een duik nemen in de indoor swim-
mingpool of anders wel in de Wolga (het strand ligt 3 kilometer 
verderop). Verder kan er in het hotel zelf gebowld en gebiljart 
worden én er is een sauna in huis. In de nabijheid van het hotel 
kunt u skiën en tennissen en er zijn ritjes te paard en zeiltoch-
ten mogelijk. Na al die inspanningen kan men relaxen in de 
bar of in restaurant In Alto. Beide etablissementen zijn op de 
topetage gelegen en hebben, zoals de naam misschien al deed 
vermoeden, Italiaanse specialiteiten op de kaart staan. En in 
de zomermaanden is het ook goed toeven in de Beer Garden 
van het hotel.
Samara, www.marriott.com

Hotel Savoy Moscow

Grand Hotel Emerald
Centrale smaragd
In het hart van Ruslands ‘noordelijke hoofdstad’ ligt het Grand Hotel Emerald, 
op loopafstand van de beroemde winkelboulevard Nevsky Prospect, de Smolny 
Kathedraal en het Tavrichesky Paleis. In alle 76 kamers zijn draadloos internet en 
alle moderne faciliteiten aanwezig, inclusief zachte badjas met bijpassende slip-
pers. De dertien suites hebben allemaal een jacuzzi en sommige suites hebben 
zelfs een sauna. De parel in de kroon van Emerald is de Royal Suite. De salon heeft 
een kristallen dakkoepel en is stijlvol gestoffeerd en gemeubileerd in klassieke 
Empire-stijl. Dezelfde stijl vindt u terug in de verschillende restaurants die het 
hotel onder zijn dak heeft, evenals in het atriumcafé Versailles en in de Suvorovsky 
Lobby Bar. In deze bar brandt trouwens constant een gezellig haardvuur  en vindt 
u kranten uit alle windstreken. Daarbij klinkt elke dag live pianomuziek.
Sint Petersburg, www.grandhotelemerald.com
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