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D e beste

plekjes
voor een
weekend
weg

O p naar de hofstad

Vandaag is rood! Of blauw, groen of geel. Vorig jaar opende kleur
expert Pantone een hotel in het centrum van Brussel. De zeven
verdiepingen hebben ieder een eigen kleur, zo kun je kiezen wat bij
je stemming past. Om het niet al te bont te maken zijn de kamers zelf
vooral wit met hier en daar een kleuraccent. Feeling blue? Vraag een
kleurconsult aan of begraaf je in de kleine bibliotheek in de lobby waar
je alles leest en leert over kleurentherapie. Vanaf € 109,– voor twee.

Wat weten we eigenlijk van Den Haag behalve dat de regering en de
koningin er huizen? Ontdek hoeveel prachtige plekken de stad heeft
vanuit Mozaic, het kleine, persoonlijke hotel om de hoek bij Madurodam én dicht bij de zee. Gasten worden verwelkomd met Haagse hopjes en bij het ontbijt is er een ‘Haagse kakker’ (een plat krentenbrood
naar geheim recept van een Haagse bakker). Zeker doen: een tentoonstelling kijken in het Gemeentemuseum, koffie drinken en Berliner
bollen eten bij de Wiener Konditorei (Korte Poten 24) en antiekwinkels
kijken op de Dennenweg. Vanaf € 119,– voor twee.

Pantone Hotel, Brussel, www.pantonehotel.com

Hotel Mozaic, Den Haag, www.mozaic.nl

kleurrijk brussel

V roeg geleerd…
In een kasteeltje net buiten Maastricht zit het Teaching
Hotel: opleidingsplek voor studenten van de hotelschool. De
Zwembadkamer (ontwerp: Richard Hutten) heeft lichtblauwe
tegels, een hagelwit bed en een levensgrote blow-up van een
olifant die in het water springt. Wij vinden dit de allerleukste
kamer maar als deze bezet is, niet getreurd! Ook leuk: kamer
22, de Body-room met een eigen hometrainer, een wandrek en
een stoomcabine om te relaxen. Of kamer 30 Suite in the park
(ontwerp: Gerben van der Molen) waar je kunt schommelen of
lekker in de hangmat luieren. Vanaf € 80,– voor twee personen.
Teaching Hotel, www.hotelschoolmaastricht.nl
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Rock-’n-roll chic

U itzicht op de Maas

Eigenwijze kunstkamers in een acht
tiende-eeuws pand aan de Oude
gracht; omschrijf het als rock-’n-roll
met een vleugje chic. De meest
romantische kamer is de Royal Roof
top Residence omdat je er onder de
oude balken slaapt en het bad midden
in de kamer staat. Ook bieden ze een
boottochtje-met-ontbijtmand door de
grachten. Vanaf € 120,– voor twee.

Hotel New York volgeboekt? Niet
getreurd; ontdek deze andere Rotterdamse parel. De suites van Hotel
Pincoffs zitten in een statig herenhuis
met uitzicht op de Maas (op loopafstand van het nieuwe Luxor Theater
en het Nederlands Fotomuseum).
Favoriet is de groene kamer met het
‘minnaressentrapje’ dat een tweede,
geheime toegang tot de kamer geeft.
Vanaf € 125,– voor twee.

Mary K’s, Utrecht, www.marykhotel.com

Rotterdam, www.hotelpincoffs.nl

tekst Stephanie Pander

v ijfsterrenniveau
Een B&B dat voelt als een vijfsterren
hotel; en dat met slechts twee kamers.
De suite is heerlijk maar voor de badkamer moet je de trap af. De kamer op
twee hoog is minder groot, maar heeft
wel een prachtig bad op pootjes. Interieurontwerpster Ann Willems beheert
dit herenhuis aan de Schelde, midden
in het Gentse kunstkwartier en vlak
bij het SMAK-museum. Vergeet niet
frieten te eten bij Jozef op de vrijdagmarkt (de lekkerste frituur van Gent)
en jenever te slurpen bij ’t Dreupelkot.
Vanaf € 135,– voor twee.
Gent, www.engelenaandewaterkant.be

Oase in Antwerpen
Pure verwennerij! Dit kleine hotel in
hartje Antwerpen. De bedden zijn
opgemaakt met het lekkerste beddengoed dat je je kunt voorstellen en
nergens zijn de badlakens zo zacht
en dik. De heerlijke groene tuin is een
stadsoase en sinds vorig jaar heeft
Julien ook een eigen city-spa. Nog
meer privé? Boek een luxe suite met
eigen balkon. Nu hoef je echt de deur
niet meer uit.
Vanaf € 195,– voor twee.

Je kunt er Arabisch eten, drinken en slapen. Bij het ontbijt
krijg je Libanees brood, ’s middags is er een ‘high chai’ en
’s avonds eet je heel knus samen ‘mezze’ (Arabische hapjes
geserveerd op kleine schaaltjes). Het restaurant en de
acht kleurige themakamers zitten in een oud badhuis in
een groen stukje Utrecht. Helaas is de oude hamam er niet
meer maar er blijft genoeg overeind van dit sprookje uit
duizend-en-een-nacht. Vanaf € 105,– voor twee.

Antwerpen, www.hotel-julien.com

Badhu, Utrecht, www.badhu.nl

A ls in een sprookje
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