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et Park Hyatt staat letterlijk 
onder de brug en ligt in the 
Rocks, de oudste wijk van de

stad. De naam is afgeleid van de 
rotsen waarop de Britse gevangenen 
in 1788 hun tenten moesten opzetten.
In die tijd was Australië een straf-
kolonie voor het Britse rijk. Later 
groeide the Rocks uit tot een echte 
arbeiderswijk en inmiddels is het een 
van Sydneys gezelligste buurten. Er 
zijn talrijke restaurants, bars, winkels 
en veel, heel veel toeristen. 
Aan de buitenkant oogt het hotel in- 
getogen. De bouwstijl is aangepast 
aan de omringende gebouwen en  
van een afstand lijkt het eerder op  
een appartementencomplex dan op 
een hotel. Binnen is dat wel anders, 
hier straalt het Park Hyatt Hotel een 
en al luxe uit. 

Genieten begint voor het Park Hyatt
al in de aankomsthal van het vlieg-

veld. De gast wordt er onthaald door 
een vriendelijke medewerker van het 
hotel, en wordt keurig afgezet voor 
de deur van het hotel. Tegen betaling 
kan het comfortabele taxibusje 
worden vervangen door een luxe 
limousine. En inchecken kan al vanaf 
8 uur ’s ochtends, speciaal voor de 
intercontinentale reizigers.
Park Hyatt Sydney heeft 155 kamers 
die allemaal uitkijken over de haven. 
Voor ieder budget is wel iets te 
boeken, maar wie echt wil genieten 
neemt de Governor Suite. Ruim 182 
vierkante meter aan pracht en praal. 
Je hebt dan de beschikking over een 
slaapkamer, loungeruimte, twee riante 
badkamers, aparte eetkamer en zes 
balkons. Verder is de kamer voorzien 
van alle mogelijke technische luxe 
en zelfs een eigen butlerservice. Wat 
het kost is niet belangrijk. Voor wie 
genoegen neemt met iets minder 
weelde, is de Opera Deluxe King 

room een uitstekende optie. Tenslotte 
hebben alle kamers toch hetzelfde 
uitzicht. Voor iets meer dan 650 euro 
krijg je een enorme slaapkamer, een 
aparte leefkamer, een bar en een luxe 
badkamer. 

Het hotel heeft drie restaurants en 
twee bars, maar het hippe Harbour 
Kitchen & Bar heeft met voorsprong 
het mooiste uitzicht. Op het terras 
eet en drink je er letterlijk aan de rand 
van het water. Binnen bieden de grote 
ramen  een prachtig uitzicht op het 
Opera House. 
Zeker als je bijna een dag in het vlieg- 
tuig hebt gezeten, is de Lluka Spa 
een aanrader. Geniet van goddelijke 
massages, gezichtsbehandelingen en 
massages. Daarna kan je op het dak 
een duik nemen in het zwembad of 
ontspannen in de whirlpool. 
Of je nou net aankomt in Sydney of 
op doorreis bent door Australië, het 
Park Hyatt Hotel is – ondanks de 
stevige kamerprijzen - een absolute 
aanrader. (Gary Blake)

UITZIcHT OP SyDnEy
Het vijfsterren Park Hyatt Hotel ligt midden in het centrum van 
Sydney en kijkt uit op het beroemde Opera House. Een mooiere 
plek om uit te rusten na een vlucht van 22 uur is ondenkbaar. 

Park Hyatt 
Sydney
Prijs: van € 500,-  

tot € 3500

www.sydney.park.

hyatt.com
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