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The First Luxury Art

Negenentwintig kamers in een gerenoveerd negentiende-eeuws
gebouw in een van de stilste straatjes van het historisch centrum
van Rome, ofwel het First Luxury Art Hotel. Alle kamers zijn
gebouwd rond een atrium, waardoor het licht prachtig binnenvalt,
en alle gemeenschappelijke ruimtes zijn strak zwart-wit, hoewel
dat amper opvalt door de kleurrijke kunststukken die van de muur
afspatten. Eenmaal op je kamer kruip je, nog door een kunstboek
bladerend, tussen de krakende lakens van het fijnste bed waarin we
ooit sliepen.
thefirsthotel.com

Bahama Mama

Eten

Mantra Raw Vegan

In Los Angeles, waar gezond doen (en daar mee te koop lopen)
net zo belangrijk is als de juiste tas, kun je al jaren niet om de rawvegan-cultuur van verse slow juices en veganistische cakejes heen.
De beste plek om met deze trend mee te gaan in Milaan is zonder
twijfel Mantra Raw Vegan.
mantrarawvegan.com

G-Rough

Fish Bar

Antonia Milano

Slapen

Brera Apartments

Er gaat weinig boven de luxe van een hotel, of het moet een appartement zijn dat luxe biedt, in de leukste wijk van de stad staat en
waar de prijs-kwaliteitverhouding ook nog eens tiptop in orde is.
Pronto! De Brera Appartementen zijn in die categorie de uitvalsbasis voor een weekendje Milaan. Het eerste appartementencomplex
van de groep, het monumentale Pontaccio Appartement, staat in
het hart van de wijk en is nog steeds favoriet, door de oude vissengraadvloer en overdadige lichtinval door de hoge ramen. Maar er
zijn tientallen opties verspreid door de stad, stuk voor stuk aanraders.
brerapartments.com
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Naar Milaan ga je voor de mode en het mooiste in die categorie is
te koop bij high-end designboetiek Antonia Milano in de wijk Brera.
Eigenaresse Antonia heft een neus voor wat ‘in’ en prachtig is, van
Céline en Valentino tot lokale jonge ontwerpers. Dat geldt ook voor
het interieur: de winkel is een plaatje.
Antonia.it

Bahama Mama

Wat opvalt in Milaan is dat alle (alle!) vrouwen er o zo verzorgd bij
lopen, tot in de details. Wie daar een beetje van mee wil krijgen,
laat haar nagels doen bij Bahama Mama. De kleine beauty-relaxsalon geeft volgens velen de beste manicure en pedicure van de
stad. De vintagewinkel die bij de salon hoort is om te smullen, net
als de fruitsappen die je bij de behandelingen krijgt.
bahamamama.it

fotografie Serena Eller (G rough), Andrea Getuli (the first luxury art)

De naam laat niets te raden over: bij restaurant Fish Bar eet je vis.
Van oesters tot gegrilde inktvis. De recepten komen van over de
hele wereld, van Amerika tot Thailand, al krijgt elk gerecht een
flinke scheut Italië mee.
fishbar.it

Shoppen

G-Rough

Een beetje museum, een beetje hotel en heel veel zoals het thuis
eigenlijk ook zou moeten zijn, dat is het G-Rough Hotel. Tenenkrommend, maar we kunnen we niet om de ‘rauwe luxe’ heen: het
hotel bevind zich in een zestiende-eeuws, vijf verdiepingen tellend
pand in het hart van de stad en de authentieke kenmerken zijn waar
mogelijk in tact gelaten. Houten plafonds dus, dikke muren en
afbladderend behang. Elke suite heeft een gigantisch bed en uitzicht
op de binnentuin of het centrum, al is het Pasquino penthouse met
privéterras, bad op pootjes en uitzicht op de Sant’Agnese-toren,
helemaal een droom. Als Mad Men in Italië opgenomen was, zou
het hier geweest zijn. O, de conciërge heet hier lifestyle manager.
designhotels.com/hotels/italy/rome/g-rough

Retrome

Om de hoek van het Colosseum staat hotelconcept Retrome. Een
lobby is er niet; je laat weten hoe laat je aankomt, uitleg volgt en
vanaf daar is Retrome je thuis van huis. De appartementen bevinden zich tussen reguliere woningen, en zijn sixties ingericht, en dat
is erg goed gedaan. Aan alle details is gedacht; zelfs de champagneglazen zijn in stijl (een fles prosecco staat koud bij aankomst).
Ontbijten doe je met de buren: met een tegoedbon kun je bij een
van de ontbijtbarretjes in de buurt terecht voor een authentiek Italiaans ontbijt. Wat ons betreft is het veruit de beste logeeroptie voor
wie gevoelig is voor stijl en niet zijn hele budget stuk wil slaan op
een overnachting.
retrome.net
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Citizen M

Gansevoort Hotel

new york
Slapen

Le Parker Meridien

Le Parker Meridien heeft een gezellige
hotelbar en een goed restaurant, de kamers zijn
super-de-luxe en de locatie is top maar de echte
cadeaus zitten, zoals het hotel zelf, verstopt.

Op een steenworp van Central Park staat verdekt opgesteld het Le
Parker Meridien Hotel. Een begrip in de stad. Ja, ja, ja en ja: het
hotel heeft een gezellige hotelbar en een goed restaurant, de kamers
zijn super-de-luxe en de locatie is top maar de echte cadeaus zitten, zoals het hotel zelf, verstopt. Zoals de Burger Joint, waar je via
een schmutzig deurtje achter een gordijn via de lobby komt. In de
ogenschijnlijk sjofele ruimte worden by far de sappigste burgers van
de stad geserveerd. Of duik de kelder in waar een beautywalhalla
opdoemt, inclusief nagelsalon, donkere relaxspa, blow-dry bar en
slow-juice sappenbar. Baantjes trekken in het zwembad op de bovenste verdieping van het hotel terwijl de zon opkomt en je vanuit het
water uitkijkt over Central Park, is onvergetelijk.
parkermeridien.com

Gansevoort Hotel
Freemans
Untitled

fotografie Magda Biernat (Gansevoort Hotel), Daniel Krieger (Untitled)

Citizen M

De zoon van de oprichter van kledinggigant Mexx, Rattan Chadha,
heeft zijn ondernemerszin van geen vreemde. Hij bedacht een strak
hotelconcept voor reizigers. Iedere vestiging heeft dezelfde kamers,
dus geen verrassingen, in- en uitchecken gebeurt digitaal dus geen
wachtrijen, en reis je veel, dan neem je een abonnement. Naast dit
gedoeloze comfort hecht Chadha veel waarde aan kunst en design.
Zijn doel: in iedere citizen M vestiging een huiskamerlobby waar
kunstliefhebbers van achterover slaan, terwijl de ruimte nog steeds
uitnodigt om je schoenen uit te schoppen en op de bank te kruipen.
De conceptuele werken komen uit Chadha’s eigen collectie, de
KRC Collection, die bestaat uit meer dan duizend werken, waaronder stukken van Marlene Dumas, Julian Opie, Candice Breitz,
Grayson Perry, Folkert de Jong, Raqib Shaw, Gilbert & George en
Andy Warhol. Aan Citizen M New York nummer twee, in de wijk
Bowery, wordt hard gewerkt.
citizenm.com

Gansevoort Hotel

Reisorganisatie Travelbird.nl is – wat ons betreft – Hollands’ innovatiefste op het gebied van reisaanbiedingen: een jong internationaal
team met goede contacten zorgt voor originele reisdeals, in de vorm
van een dagelijkse aanbieding. Sinds kort staat een zestal actieve
stedentrips doorlopend online. Reis, hotel en vertier in één boeking,
maar nog wel fris. De trips zijn vrijwel niet te evenaren qua prijs,
en Travelbird weet de beste hotels te strikken voor hun deals. In
New York kun je naar het Gansevoort Hotel, een hotel pas 10 jaar
geopend is en nu al, dankzij het dakterras met zwembad en tripple
A-locatie in het Meatpacking District, een icoon in de stad is.
travelbird.nl

Eten

Untitled
at the Whitney

Onlangs opende een dependance van het Whitney Museum in het
Meatpacking District. Een must-go (kunst kijken met uitzicht op
de Hudson rivier en de Highline, het park gebouwd op een oude
spoorbrug) maar sla ook het restaurant niet over. Op het menu
onder andere ravioli met garnalen, gebakken peen met noten en
chilipeper en bacon-taart.
untitledatthewhitney.com

Freemans

In een smalle steeg aan de rand van de wijken Nolita en Bowery
bevindt zich een van de meest gefotografeerde restaurantgevelsvan
New York. Lichtblauwe deuren, klimop tegen de muur, nonchalante
fiets erbij en klaar is het instakiekje. Maar ga vooral ook de met
kaarsen verlichte ruimte achter die gevel in. Want bij de klassieker
Freemans wordt tussen de opgezette dieren en aangenaam oubollige schilderijen een goddelijk Frans-Amerikaans menu gereserveerd.
Freemansrestaurant.com
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c/o Haringe Palace

stockholm
Slapen

Eten en shoppen

Het Zweedse Story Hotel is al een aantal jaren een (toeristisch)
begrip in Stockholm: bijna nergens overnacht je centraler, in een
mooier decor, en de hedendaagse kunstcollectie die door het hotel
verspreid hangt, is op zichzelf al een reden voor een bezoek. Begin
2014 opende de groep een tweede, wat onbekendere vestiging in
het voorstadje Sundbyberg, tien minuten met de metro vanaf Stockholm Centraal. Het idee bleef hetzelfde: een vintage-chic designhotel met ruime kamers en kunst waar je maar kijkt – zelfs de muren
zelf zijn kunststukken. Het hotel is gevestigd in een voormalige
fabriek waar winkels en creatieve bedrijven zijn gevestigd. En die
metro? Die is stipt en rijdt vierentwintig uur per dag.
storyhotels.com/signalfabriken

Je kunt er veganistisch ontbijten en lunchen, shoppen van het aanbod aan boeken, interieur, kindergoed, servies en kleding (waaronder vintage Céline, Prada en Maison Martin Margiela) of een van
de exposities bewonderen. Snickerbacken 7 zit in een oude stal uit
de late zeventiende eeuw, verstopt in een steeg in het hart van
Stockholm. De menukaart verandert mee met het seizoen, maar
de chocoladetaart is een blijvertje en die moet je proeven.
snickarbacken7.se

HTL Kungsgatan

Op een nog geen vijf minuten lopen van Stockholm CS staat het
nieuwe HTL Kungsgatan hotel voor iedereen die betaalbaar en
hartje stad overnachten wil. De kamers zijn eenvoudig met een
strak design, de badkamer is klein maar efficiënt en het inchecken
gebeurt digitaal in de lobby-slash-snoepwinkel van het hotel. Het
restaurant oogt in eerste instantie wat zakelijk maar vergis je niet:
daar achter is de patio the place to be. Opgelet: bij de ingang hangt
een bord met handgeschreven stadstips; zelfs wie niet in het hotel
overnacht zou binnen moeten glippen voor een foto van de kaart.
htlhotels.com/hotels/kungsgatan

c/o Haringe Palace

Het is niet voor niets dat iedere Zweed die wat opzij kan zetten een
tweede huisje net buiten de stad koop. De omgeving van Stockholm
is prachtig, uitgestrekt en je kunt er een kanon afschieten, zo rustig.
In Slot Häringe opende de c/o groep (care of hotels) c/o Häringe
Palace, een kasteel dat werd gerenoveerd tot off-beat hotel. Een beetje
klassieke chic, volop boho-wuft, wat strak design en heel veel originele, soms een tikje choquerende kunst. Voor je rust kom je er,
want meer dan een goed boek lezen, uitgebreid high tea-en, wandelen en onovertroffen tukken in een koninklijk bed, kun je er niet.
haringeslott.se
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Snickerbacken 7 zit in een oude stal
uit de late zeventiende eeuw, verstopt in
een steeg in het hart van Stockholm.

Snickerbacken 7

Dusty Deco

Jarenlang werkte het stel dat Dusty Deco runt voor Zweedse modegiganten. Tijdens hun vele reizen ontwikkelden ze een fenomenaal
gevoel voor vintage meubels en accessoires en verzamelden ze
zoveel dat de opening van een winkel in de wijk Sodermalm een
kwestie van tijd was. Al snel groeide het koppel uit hun eerste zaak
en opende nummer twee in de wijk Hornstull in een voormalige
garage. Alleen open op zaterdag en zondag.
dustydeco.com

Mister French

Restaurant Mister French is zo’n plek die door een zure Zweed
zomaar als veel te toeristisch bestempeld zou kunnen worden. Wij
willen er juist om die reden heen: het grote restaurant staat pal aan
het water in de wijk Gamla Stan, ofwel de Oude Stad. Hier zit je
tussen de niet-zure Zweden en toeristen van alle rangen en standen
aan de een uitstekende zondagse brunch. Vooral de visgerechten
zijn aan te raden.
mrfrench.se

Mälarpaviljongen

Alleen tijdens de zomermaanden is dit paviljoen gebouwd op verschillende drijvende plateaus open. Van mei tot en met september
is het de plek voor live muziek, vooral klassiek en jazz, en nip je
dobberend van je drankje in een inspirerende groene omgeving
met wisselende exposities van lokale kunstenaars.
malarpaviljongen.se

Mister French
fotografie Martin Lof (c/o Haringe Palace), Fredrik Rollman (HTL Kunstagatan), Ivan da SIlva (Mister French),
ulf Blomberg (Story hotel signalfabriken), Cesar Reis (snickerbacken 7)

Story Hotel Signalfabriken

Story Hotel Signalfabriken

Dusty Deco

HTL Kunstgatan
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