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Nederland
Rust vind je zelfs in een spa 
pal achter het Paleis op 
de Dam, maar wie langer 
dan een paar uurtjes pais 
en vree zoekt: buiten de 
Randstad gebeurt het. 
Boek dat weekend weg 
met hem, met haar, met 
hullie en geniet!

Werelds
Een historisch gebouw dat 
liefdevol is omgetoverd 
tot een eet- of slaapadres 
van deze tijd: beter wordt 
het niet. Deze juweeltjes 
maken de reistijd meer 
dan goed. 

Me, me, me
Iets wat we eigenlijk te weinig doen, maar zó lekker 
is: een (half) dagje spa’en met uiteraard een massage 
erbij. AWAY Spa in het Amsterdamse W Hotel heeft 
vijf nieuwe massages, waarvan we vooral de Ocean 
Deep Recovery willen tippen – want zo voelt het ook: 
toedeloe stress, prikkeloverload en gespannen nek. 
Boek er twee uurtjes ontspannen in de WET Area  
bij, waar je onder andere een zwembad, sauna, 
stoombad en jacuzzi vindt. ’s Ochtends de stad in,  
’s middags W for me. awayspa.wamsterdam.com

Niet verkeer(d)
Geef ’m vooral een mooi plekje ín huis, 
want voor dat ongetwijfeld flinke bedrag 
ga je dit skateboard natuurlijk niet vies 

maken. CHANEL prijs op aanvraag

Niks achterlijks aan
De Achterhoek heeft wat ons betreft een van 
de mooiste landschappen van Nederland. Gaan 
dus, en dan tippen we specifiek het dorpje 
Gorssel. Ga lekker wandelen op de hei of  
fietsen, er is een klimbos en kartbaan voor de  
juniordivisie, en na een bezoek aan museum 
More – met een indrukwekkende collectie  
modern Nederlands realisme – steek je de 
straat over naar de vintage boetiek Swits: mooie 
merken voor een prikkie (maar niet verder 
vertellen). Slapen doe je in B&B KleinKamper-
foelie of in het gerenoveerde Stayokay, dat sinds 
kort tiny houses van recyclebaar karton heeft.

Huisje, boompje, hapje
Verscholen in de Veluwse bossen staat Huisje 
James, een schattige cottage die in de jaren 
dertig door de Engelse familie James werd 
gebouwd. Je kunt er ontzettend lekker eten 
(ook voor vegans gaan ze tot het uiterste!) en 
vooraf kun je knus borrelen in de aanpalende 
‘werkplaats’, een sfeervolle omgebouwde 
schuur. En als je er dan toch bent: boek een 
nachtje in het Van der Valk hotel de Cantharel, 
op twee minuten lopen van Huisje James. 
Kom bovendien vooral wat eerder (of blijf wat 
langer) want dit is een van de allermooiste 
natuurgebieden van Nederland en daar wil je 
gewoon doorheen wandelen of fietsen (fietsen 
zijn te leen in het hotel). En écht duur wordt het 
allemaal niet, want een overnachting, ontbijt 
en vijfgangendiner is met € 119,50 schappelijk 
geprijsd. huisjejames.nl

Kan elk seizoen
Zin in rust? In het Gelderse dorp Wijchen 
ligt een landgoed van 13.000 m2 met 
een tiny house (2 personen) en een 
lodge (6 personen), die ook apart van 
elkaar te huur zijn. Beide topplekken voor 
wie de charme van kamperen an sich 
kan waarderen, maar al rugpijn van het 
idee krijgt. Spring bij mooi weer in het 
aangrenzende Wijchense Ven – of bind 
bij flinke kou je schaatsen onder. In de 
zomer kun je door de boomgaard dwalen 
en je eigen fruit plukken, en fikkie stoken 
mag bij de eigen vuurplaats. Heeft 
hij ook wat te doen. airbnb.nl/users/
show/271997879

Net als in de film
Deze zomer mocht het modeteam van JAN 
naar het Engelse Cornwall voor de shoot 
met Elise Schaap. Uitvalsbasis en logeer-
adres was Boconnoc, een weergaloos 
landgoed omringd door eindeloze hectares  
Cornish landschap. Mocht je er ooit een 
keer in de buurt zijn, ga er vooral slapen. 
Maak een wandeling door de overwel-
digende natuur, picknick bij het meer of 
bezoek de dorpjes aan de kust. Op het 
landgoed staan idyllische cottages waar 
je kunt overnachten, zoals bijvoorbeeld 
The Dairy House, het oude zuivelhuis. Het 
interieur is speels en kleurrijk en het uitzicht 
spectaculair, in welk seizoen je ook gaat. 
Boconnoc.com

O, zo tranquilo
Nu het eiland Menorca naast het bekende Mallorca 
steeds populairder wordt, is een fijn adres om te 
slapen meer dan welkom. Het Menorca Experimen-
tal hotel zit in een 19e-eeuwse finca pal op het land 
en het exterieur ziet eruit als een droom. Binnen is 
het subtiel, arty en rustig van kleurgebruik. Je kunt 
er schilder- en yogalessen volgen of desgewenst 
pottenbakken, en in het restaurant serveren ze verse 
groenten en fruit van het platteland uit de omgeving 
van het hotel. menorcaexperimental.com 

Thuiskomer
Een 9,1 op Booking en vijf sterren op 
Tripadvisor: Meson de Malleville is een 
must als je plannen richting Mexico 
hebt. Het zit in een prachtig 16e-
eeuws pand in het kleurrijke stadje 
Valladolid, waar de kolonisten zich in 
die tijd vestigden. Het pand heeft vier 
kamers en twee suites, die allemaal 
prachtig zijn ingericht. De Italiaanse 
mahoniehouten meubels zijn al gene-
raties lang in het bezit van de familie 
die dit bijzondere slaapadres met veel 
liefde uitbaat, en ook de prachtige 
decoraties in de kamers zijn uit hun 
persoonlijke verzameling. A home 
away from home. coquicoqui.com/
valladolid-meson-de-malleville

Handle with care
Laat de bagage-afhandelaars alsjeblieft 
voorzichtig zijn, want de nieuwe trolley-
case van Paul Smith x Globe-Trotter is 

niet goedkoop. Maar man, man, man wat 
een plaatje. paulsmith.com vanaf € 2150

Buiten de lijntjes
In het Belgische Sint-Gillis staat een 
gebouw waar vorige eeuw nog de mooiste 
Brusselse feesten plaatsvonden. Nu heeft 
Café Flora er haar deuren geopend, een 
eclectische bar met een onverwachte 
maar passende inrichting: het blauw op 
de muren van de jaren dertig, de metalen 
Memphis-elementen uit de jaren tachtig en 
de originele sierlijsten van het plafond. Je 
kunt er ontbijten tot drie uur in de middag 
en ze zijn open tot middernacht (in het 
weekend soms langer als er een dj is en er 
gedanst wordt). Cafeflora.be   

Met vlag en wimpel
Als je de dad-sneaker iets te heftig vindt, 
maar wel van opvallend houdt: de Adidas 

Yung 1 is een mooi compromis. Deze gaan 
prima samen met een blauwe jeans en 

sweater, maar mogen ook onder een LBD. 
€ 115 via mytheresa.com M
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