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Country Elegance, Defined
At Wheatleigh, in the Berkshires, sophistication, beauty, and grace marry in the most inviting way.

By Pamela Jacobs

In 1893, a wealthy businessman had an 
extravagant mansion built in the style of  a 
Florentine palazzo overlooking mountains 
and lakes atop a knoll in the Berkshires; it 
was his gift to his young daughter, to cel-
ebrate her marriage to a duke.  The young 
couple spent a few weeks per year at their 
spectacular summer house in Lenox, Mas-
sachusetts.  

Well over a century later, most people 
will not be given a gift, wedding or other-
wise, of  an Italianate country estate, but 
some fortunate visitors (including brides 
and grooms) can spend some time at this 
mansion, now an inn called Wheatleigh, 

and live like royalty for the duration of  
their stay.  

Indeed, when I spent an early fall week-
end at Wheatleigh, I was able to envision 
myself  as this fortunate young lady whose 
father gave her her dream house.  After 
all, I was treated as if  I were a duchess, 
and this was my own private chateau, with 
a full staff  at my disposal.

What visitors to Wheatleigh first see, 
after turning off  the quiet country road 
onto the even quieter driveway leading to 
the house, is a building that is at once over-
whelming in its beauty, yet quietly digni-
fied in its elegance and distinction.  The 

friendly, attentive staff  immediately greets 
each guest with a glass of  champagne and 
a short tour around the main floor of  the 
inn, pointing in the direction of  the dining 
room, the pool, the tennis courts, the fit-
ness room, and the walking trails.

The main room of  the hotel, known as 
the great hall, is a magnificent space filled 
with elegant furnishings, a grand piano, 
comfortable seating areas, a large, intri-
cate fireplace, and huge, arched windows 
that overlook the property’s 22 acres.  
Once outside, there is a terrace where 
guests can sit and sip champagne while 
admiring the peaceful, idyllic setting.  
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EachÊ of Ê theÊ 19Ê roomsÊ andÊ suitesÊ isÊ equallyÊ stylishÊ andÊ elegant,Ê exhibit-
ingÊ masterfulÊ architectureÊ andÊ design,Ê whichÊ displaysÊ theÊ perfectÊ marriageÊ
of  contemporary, 21st century art and amenities, with classic, antique fin-
ishingsÊ andÊ details.Ê Ê MyÊ room,Ê aÊ juniorÊ suite,Ê wasÊ exceptionallyÊ spaciousÊ
and beyond tastefully decorated, and featured a grand fireplace, a terrace 
overlookingÊ theÊ entireÊ property,Ê andÊ anÊ abundanceÊ of Ê largeÊ windowsÊ allow-
ingÊ theÊ breathtakingÊ BerkshireÊ settingÊ toÊ comeÊ indoors.Ê Ê Additionally,Ê myÊ
suiteÊ featuredÊ aÊ largeÊ bathroomÊ withÊ anÊ antiqueÊ soakingÊ tubÊ andÊ separateÊ
shower,Ê FretteÊ linens,Ê aÊ sittingÊ area,Ê aÊ kingÊ sizeÊ bed,Ê andÊ aÊ high-techÊ BeoVi-
sion 7-40 Entertainment System.  When I was first shown to my room, I was 
equallyÊ enamoredÊ withÊ theÊ space,Ê theÊ views,Ê theÊ details,Ê and,Ê admittedly,Ê theÊ
unbelievablyÊ goodÊ homemadeÊ cookiesÊ thatÊ wereÊ waitingÊ forÊ me.

ThereÊ areÊ aÊ numberÊ of Ê roomsÊ fromÊ whichÊ WheatleighÊ guestsÊ canÊ
chooseÑ theÊ superiorÊ andÊ deluxeÊ roomsÊ withÊ parkÊ andÊ courtyardÊ viewsÊ
andÊ BeoVisionÊ 7-40Ê SystemsÊ (apparentlyÊ techiesÊ realizeÊ thisÊ isÊ aÊ bigÊ deal),Ê
theÊ smallÊ roomÊ whichÊ wasÊ votedÊ byÊ LexusÊ MagazineÊ asÊ theÊ mostÊ luxuriousÊ
smallÊ roomÊ inÊ theÊ world,Ê theÊ TerraceÊ SuiteÊ whoseÊ sittingÊ areaÊ isÊ enclosedÊ inÊ
bronze,Ê glass,Ê andÊ brickÊ andÊ opensÊ toÊ aÊ 40Ê footÊ coveredÊ privateÊ portico,Ê andÊ
theÊ Aviary,Ê aÊ two-storyÊ suiteÊ withÊ aÊ privateÊ coveredÊ terraceÊ andÊ aÊ sculpturalÊ
glass-enclosedÊ circularÊ stairwayÊ thatÊ leadsÊ toÊ aÊ sleepingÊ areaÊ thatÊ seemsÊ toÊ beÊ
floating in the trees.  All guests are offered a choice of  bath amenities, free 
highÊ speedÊ internet,Ê andÊ useÊ of Ê allÊ facilities.Ê Ê WithinÊ myÊ room,Ê andÊ whileÊ
sippingÊ champagneÊ andÊ eatingÊ cookiesÊ onÊ myÊ terrace,Ê IÊ couldÊ feelÊ whatÊ itÊ
mustÊ haveÊ beenÊ likeÊ toÊ beÊ thatÊ youngÊ duchessÊ toÊ whomÊ thisÊ allÊ belonged.

On that first afternoon at Wheatleigh, I decided to stay on the property; 
itÕ sÊ locatedÊ inÊ theÊ heartÊ of Ê theÊ Berkshires,Ê andÊ downÊ theÊ streetÊ fromÊ theÊ
famousÊ Tanglewood,Ê soÊ theÊ areaÊ hasÊ tonsÊ toÊ offerÊ visitors,Ê butÊ IÊ justÊ wasnÕ tÊ
readyÊ toÊ leaveÊ yet.Ê Ê InÊ fact,Ê whileÊ thereÊ isÊ muchÊ toÊ seeÊ andÊ doÊ inÊ theÊ areaÊ
surroundingÊ Wheatleigh,Ê if Ê oneÊ choseÊ toÊ neverÊ leaveÊ theÊ property,Ê thereÊ
wouldÊ beÊ plentyÊ toÊ keepÊ himÊ orÊ herÊ occupied.Ê Ê IÊ simplyÊ relaxedÊ inÊ myÊ roomÊ
andÊ showedÊ myself Ê aroundÊ theÊ property,Ê feelingÊ asÊ if Ê itÊ wasÊ allÊ mineÑ withÊ
onlyÊ 19Ê rooms,Ê theÊ hotelÊ canÊ neverÊ feelÊ crowded.Ê Ê WhileÊ thereÊ wereÊ otherÊ
guestsÊ thereÊ atÊ theÊ timeÊ thatÊ IÊ visited,Ê IÊ hardlyÊ sawÊ any.Ê Ê ItÊ wasÊ delightfullyÊ
quietÊ andÊ peaceful.Ê Ê

AtÊ 5:00pmÊ IÊ descendedÊ theÊ stairsÊ fromÊ theÊ grandÊ hallÊ andÊ enteredÊ theÊ
wineÊ cellar,Ê whereÊ everyÊ dayÊ theyÊ offerÊ complimentaryÊ wineÊ tastingsÊ toÊ
guests.Ê Ê TheÊ incrediblyÊ knowledgeable,Ê friendly,Ê andÊ lovelyÊ sommelier,Ê aÊ
youngÊ womanÊ namedÊ Caroline,Ê tookÊ usÊ onÊ aÊ tourÊ of Ê FrenchÊ winesÊ thatÊ wasÊ
asÊ informativeÊ andÊ enjoyableÊ asÊ anyÊ wineÊ tastingÊ IÕ veÊ had,Ê includingÊ wineÊ
tastingsÊ inÊ France.Ê Ê

I decided to finally leave the property that first evening, as I had a dinner 
reservationÊ theÊ nextÊ nightÊ atÊ WheatleighÕ sÊ restaurant,Ê andÊ thoughtÊ IÊ shouldÊ
tryÊ aÊ restaurantÊ nearbyÊ inÊ theÊ townÊ of Ê Lenox.Ê Ê TheÊ staff Ê atÊ Wheatleigh,Ê inÊ
additionÊ toÊ beingÊ attentiveÊ andÊ friendly,Ê knowsÊ allÊ thereÊ isÊ toÊ knowÊ aboutÊ theÊ
area,Ê andÊ canÊ helpÊ directÊ guestsÊ towardÊ anythingÊ theyÊ mightÊ desire.Ê Ê TheyÊ
recommendedÊ Alta,Ê aÊ restaurant/wineÊ barÊ onÊ ChurchÊ StreetÊ inÊ Lenox,Ê
whereÊ IÊ wentÊ andÊ hadÊ aÊ veryÊ goodÊ mealÊ whichÊ wasÊ exactlyÊ whatÊ IÊ wasÊ look-
ingÊ for.

TheÊ nextÊ dayÊ IÊ againÊ forcedÊ myself Ê toÊ leaveÊ theÊ hotel,Ê soÊ IÊ droveÊ aroundÊ
theÊ areaÊ andÊ explored.Ê Ê TheÊ surroundingÊ townsÑ Lenox,Ê Stockbridge,Ê
GreatÊ Barrington,Ê Lee,Ê etcÑ areÊ someÊ of Ê theÊ mostÊ picturesque,Ê charm-
ing,Ê andÊ scenicÊ inÊ theÊ country.Ê Ê TheyÊ offerÊ aÊ wealthÊ of Ê dining,Ê shopping,Ê
antiquing,Ê andÊ culturalÊ activities,Ê includingÊ theaterÊ festivals,Ê TanglewoodÕ sÊ
concerts,Ê andÊ anÊ arrayÊ of Ê artÊ galleries.Ê Ê TheÊ BerkshiresÊ areÊ knownÊ toÊ beÊ
beautifulÊ year-round,Ê especiallyÊ inÊ theÊ fallÊ whenÊ theÊ leavesÊ areÊ turning,Ê andÊ
theÊ areaÊ wasÊ theÊ inspirationÊ forÊ manyÊ of Ê NormanÊ RockwellÕ sÊ visionsÊ of Ê theÊ
perfectÊ America.Ê Ê TheÊ proximityÊ toÊ NewÊ YorkÊ andÊ Boston,Ê alongÊ withÊ allÊ
of Ê theseÊ attractions,Ê makesÊ theÊ BerkshiresÊ anÊ incrediblyÊ attractiveÊ weekendÊ
getaway,Ê andÊ hasÊ longÊ beenÊ oneÊ of Ê myÊ favoriteÊ regions.

IÊ managedÊ toÊ getÊ aÊ lotÊ of Ê sightseeing,Ê eating,Ê andÊ shoppingÊ in,Ê andÊ stillÊ
madeÊ itÊ backÊ inÊ timeÊ forÊ thatÊ dayÕ sÊ wineÊ tasting.Ê Ê Caroline,Ê theÊ sommelier,Ê
hadÊ toldÊ meÊ thatÊ itÊ wouldÊ beÊ wineÊ andÊ chocolate,Ê andÊ thatÊ IÊ simplyÊ couldÊ
notÊ miss.Ê Ê CarolineÊ andÊ Rebecca,Ê theÊ pastryÊ chef,Ê pairedÊ differentÊ ValrhonaÊ
chocolatesÊ withÊ wines,Ê champagnes,Ê dessertÊ wines,Ê andÊ ports,Ê makingÊ meÊ aÊ
veryÊ happyÊ taster.

ContinuedÊ onÊ PageÊ 83

ResidentÊ October 2010 • 81

Wheatleigh
ContinuedÊ fromÊ PageÊ 79



WhatÊ IÊ hadÊ reallyÊ beenÊ lookingÊ forwardÊ
to,Ê afterÊ theÊ wineÊ andÊ chocolate,Ê wasÊ theÊ
dinnerÊ reservationÊ thatÊ evening.Ê Ê Wheatle-
ighÊ offersÊ twoÊ diningÊ choices:Ê theÊ lessÊ for-
malÊ (butÊ excellent)Ê libraryÊ restaurant,Ê andÊ
theÊ mainÊ diningÊ room,Ê whereÊ dinersÊ canÊ
chooseÊ betweenÊ aÊ four-courseÊ andÊ seven-
courseÊ tastingÊ menu.Ê Ê TheÊ restaurant,Ê
alongÊ withÊ Chef Ê JeffreyÊ Thompson,Ê isÊ
knownÊ throughoutÊ theÊ area,Ê andÊ beyond,Ê
asÊ oneÊ of Ê theÊ topÊ restaurants.Ê Ê TravelÊ &Ê
Leisure Ê saidÊ itÕ sÊ Ò someÊ of Ê theÊ bestÊ cookingÊ
inÊ theÊ UnitedÊ States,Ó Ê andÊ AAAÊ awardedÊ
theÊ restaurantÊ fiveÊ diamonds.Ê Ê

DinersÊ areÊ seatedÊ withinÊ anÊ intimateÊ
glassÊ enclosedÊ portico,Ê whoseÊ viewsÊ of Ê theÊ
surroundingÊ mountainsÊ areÊ exquisite,Ê andÊ
theÊ simple,Ê refined,Ê candlelitÊ atmosphereÊ
of Ê theÊ roomÊ doesÊ notÊ tryÊ toÊ outshineÊ thisÊ
naturalÊ beautyÑ itÊ simplyÊ complementsÊ itÊ
perfectly.

TheÊ food,Ê however,Ê isÊ theÊ trueÊ master-
piece,Ê andÊ itÊ isÊ inventive,Ê sophisticated,Ê
modern,Ê andÊ flawless.Ê Ê TheÊ serviceÊ isÊ
highlyÊ professionalÊ andÊ impeccable,Ê theÊ
wineÊ pairingsÊ areÊ precise,Ê andÊ theÊ execu-
tionÊ andÊ presentationÊ areÊ trulyÊ amongÊ theÊ
bestÊ IÊ haveÊ everÊ seen,Ê anywhere.

IÊ hadÊ anÊ amuseÊ boucheÊ of Ê tender,Ê freshÊ
tuna followed by the first course of  cepe and 
black truffle “Au Pistou” with fresh beans, 
babyÊ squash,Ê andÊ cipolliniÊ mushroom.Ê Ê ItÊ
wasÊ richÊ yetÊ delicate,Ê andÊ Ê extraordinary.ÊÊ
TheÊ nextÊ courseÊ wasÊ DungenessÊ crabÊ withÊ
beets,Ê cucumber,Ê andÊ troutÊ roeÑ equallyÊ
superb,Ê unique,Ê andÊ special.Ê Ê FollowingÊ thatÊ
wasÊ theÊ mainÊ courseÊ of Ê AlaskanÊ codÊ withÊ
langoustine,Ê artichoke,Ê andÊ potato,Ê andÊ itÊ
was heavenly. The fish was fresh and light, 

andÊ theÊ accompanyingÊ sauceÊ madeÊ fromÊ theÊ
langoustineÊ wasÊ superb,Ê andÊ itÊ matchedÊ theÊ
fish perfectly.  It was all magnificent.  I was 
temptedÊ toÊ tryÊ theirÊ cheeseÊ courseÊ whoseÊ
offeringsÊ wereÊ numerousÊ andÊ rare,Ê butÊ IÊ ab-
stainedÊ inÊ orderÊ toÊ saveÊ roomÊ forÊ dessert.Ê Ê IÊ
choseÊ aÊ unique,Ê creative,Ê andÊ exceptionalÊ
dessert of  sweet corn soufflé with cassis 
iceÊ cream,Ê whichÊ wasÊ anÊ incredibleÊ com-
bination of  warm fluffy soufflé and cold 
iceÊ cream,Ê alongÊ withÊ aÊ touchÊ of Ê saltinessÊ
fromÊ theÊ cornÊ withÊ sweetnessÊ fromÊ theÊ cas-
sis.Ê Ê IÕ veÊ neverÊ hadÊ aÊ dessertÊ quiteÊ likeÊ it,Ê
andÊ IÊ absolutelyÊ lovedÊ everyÊ lastÊ bite.Ê Ê TheÊ
sommelierÊ pairedÊ itÊ withÊ aÊ fruityÊ andÊ lightÊ
moscatoÊ dÕ asti,Ê whichÊ endedÊ itÊ allÊ perfectly.ÊÊ
TheÊ mealÊ wasÊ asÊ outstandingÊ asÊ theÊ hotelÊ inÊ
whichÊ itÊ wasÊ served.Ê Ê

FollowingÊ dinnerÊ IÊ choseÊ aÊ DVDÊ fromÊ
theirÊ enormousÊ DVDÊ library,Ê andÊ theyÊ
evenÊ offeredÊ meÊ popcornÊ toÊ goÊ withÊ myÊ
movie,Ê butÊ IÊ wasÊ tooÊ fullÊ toÊ accept.Ê Ê IÊ endedÊ
theÊ nightÊ inÊ theÊ luxuriousÊ bedÊ watchingÊ
anÊ oldÊ CaryÊ GrantÊ movie,Ê andÊ indulgingÊ
in one last truffle they had left for me at 
turndownÑ IÊ couldnÕ tÊ resist.

WheatleighÊ isÊ inÊ aÊ classÊ allÊ itsÊ own,Ê andÊ
onÊ aÊ levelÊ of Ê sophistication,Ê elegance,Ê beau-
ty, and refinement that is a rarity, and a gem.  
ItÕ sÊ beenÊ namedÊ byÊ manyÊ publicationsÊ andÊ
expertsÊ asÊ oneÊ of Ê theÊ bestÊ innsÊ inÊ theÊ worldÊ
forÊ goodÊ reason.Ê Ê ThereÊ areÊ notÊ manyÊ placesÊ
likeÊ thisÊ inÊ theÊ world,Ê andÊ thatÊ makesÊ itÊ evenÊ
moreÊ special,Ê andÊ necessary,Ê andÊ simplyÊ per-
fect.Ê Ê IÊ hopeÊ thatÊ youngÊ duchessÊ knewÊ howÊ
goodÊ sheÊ hadÊ it.Ê Ê

WheatleighÊ isÊ locatedÊ atÊ 11Ê HawthorneÊ RoadÊ
inÊ Lenox,Ê Mass.Ê Ê 413-637-0610;Ê

www.wheatleigh.com
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