TIPS &

TRAVELS

KARIN BARNHOORN, FOUNDER VAN WWW.CHAPTERFIFTY.COM,
REIST GRAAG EN VEEL. DEZE LUXE NOMADE DEELT MAANDELIJKS
HAAR REISTIPS MET NOUVEAU.
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S T I J LVOL
NL
Weekendje weg met smaak,
stijl, substantie? Deze boutiquehotels zijn een lust voor
het oog (en de geest).

LOCAL
K NOW L E D G E
De reistrend van 2017 is dat we
steeds vaker op zoek gaan naar
authentieke en kleinschalige
accommodaties. Precies dat
deelt Esther van Onna op Local
Hideaways. Unieke adresjes, met
liefde en aandacht door haarzelf
bezocht. Zoals Corral del Rey in
het Spaanse Sevilla, verstopt in
een steegje. Niet verder vertellen.
www.localhideaways.com

DESIGN SAUNADORP
Onderweg naar het zuiden? Dan is een relax stop in het Duitse
Biberach – tussen Stuttgart en München – een goed idee. De
verschillende saunahutten vormen, samen met zonnedek en
zwemvijver met warme en koude baden, saunadorp Jordanbad.
Het strakke ontwerp is van Jeschke Architektur & Planung, de
hutten zijn vanbinnen en vanbuiten met hout bekleed. De grote
ramen geven een p
 rachtig uitzicht over de vijver en bomen. Dit
duurzame ‘relaxdorp’ draait volledig op groene energie vrij
gekomen uit gerecycled afval. Alles in balans.
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BADHOTEL BRUIN,

VLIELAND

Favoriet

bij

veel

Nederlanders.

Bekende

Naast

hotel

kamers ook appartementen én

www.jordanbad.com

O

een fijn schattig binnenzwembad. www.badhotelbruin.nl

I NSTAGR A MI NSPI R AT I E
Mijn favoriete app Instagram –
waar beeld de boventoon voert

MEER IN
MECHELEN

– blijft de online place-to-be
om weg te dromen bij indruk-

Mechelen is een mix van oud en

wekkende foto’s. Verre oorden
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G O U D Z I LV E R

nieuw, zowel op cultureel,

dichtbij, noem het een koffie

gastronomisch als historisch

tafelboek in zakformaat. Zoals

vlak. Hotel Martins Patershof, in

bijvoorbeeld bij @danielkordan,

om te overnachten, maar als je

een 800 jaar oude kloosterkerk,

@beautifuldestinations, 

Hotel GoudZilver ziet, wil je

is daarom hét logeeradres

Nooit bedacht om in Gorinchem

@aladyinlondon of

subiet in een van hun suites.

voor een culturele short break

@eightyfourrooms. Probeer ook

Tip: de Boven de Linge Suite is

tijdens de Contour Biënnale 8.

eens te filteren op #wanderlust

precies wat-ie belooft: met

voor nog meer inspiratie en

terras aan de Linge. En Gorkum

nieuwe bestemmingen.

is hartstikke leuk en gezellig.

www.instagram.com

www.gz-suites.com

Dit tweejaarlijkse culturele event
duurt tot en met 21 mei.
www.martinshotels.com/nl/hotel/
martins-patershof, www.contour8.be
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nouveau
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