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Nederland
Haarlem, Rotterdam, 
Eindhoven: stad en  
land gaan we af voor de 
mooiste kamers met de 
lekkerste bedden én om 
engeltjes over onze tong  
te laten plassen.

Werelds
De wereld is groot, onze 
tijd beperkt. En dus zijn we 
selectief als het gaat om 
reisdoelen. Dit zijn er een 
paar om van te dromen. 
Of toch maar te bezoeken.

Verrassing!
Open vanaf 31 januari: Felix, dat zijn naam dankt aan het imposan-
te gebouw aan de Amsterdamse Keizersgracht waarin het huist: 
Felix Meritis. Restaurant Felix is niet bang om te experimenteren, 
ziet zichzelf als de ‘rentmeester van de Nederlandse keuken’ en 
wil werken aan de New Dutch Cuisine van morgen. Ze beloven 
dat je heerlijk zult eten, maar je weet vooraf niet wat je gaat 
krijgen. Jij kiest alleen het aantal gangen. Driegangenlunch vanaf 
€ 39,50, viergangendiner vanaf € 49 felixmeritis.nl/restaurant-felix

Buurt
lievelings
In een voormalig Shell-
tankstation in de gezellige 
Dichterswijk in Utrecht vind 
je restaurant De Pomp. 
Het vervallen station is 

omgebouwd tot een prachtige horecazaak met 
een aantal oude elementen, zoals de vroegere 
voorgevel van Shell boven de bar. De Pomp richt 
zich vooral op de buurt en zijn bewoners, maar 
iedereen ‘van buiten’ is net zo welkom. Schuif aan 
in de woonkamer van de Dichterswijk voor een 
heerlijk ontbijt, lunch of diner. depomputrecht.nl

Krijg nou wat
Het nieuwe Yotel in Amsterdam-

Noord trekt volle kamers met be-
taalbare luxe en een mix van rauw 

en gelikt. Verwacht kleine units 
met een vliegcabine als uitgangs-
punt, waarin alles is geïntegreerd: 
sanitair, bed, tv en verlichting. De 
plug-in-cabines mogen dan klein 
zijn, comfortabel zijn ze ook. Een 

maatje groter boeken kan ook. En 
neem je je hele gezin mee, dan 

slaapt de kleine op een hoogslaper 
boven het ouderlijk bed. Yotel is 

inmiddels een wereldwijde keten 
met vestigingen van Londen tot 

Singapore. Geinig: het zou zomaar 
kunnen dat je je diner geserveerd 

krijgt door een drone. Yotel test nu 
namelijk een droneservice in de 

bediening. yotel.com

Goed nieuws
The Slaak in Rotterdam is een ontzet-
tend leuk hotel dat huist in de voormalige 
redactie en drukkerij van de krant Het Vrije 
Volk. De charmes van het jarenvijftigge-
bouw zijn mooi doorgevoerd in het trendy 
en kosmopolitische interieur. En overal 
vind je verwijzingen naar de oorsprong 
van het gebouw, met mooie zwart-witfo-
to’s. In het bijbehorende restaurant Didot 
34, genoemd naar de letter van de krant, 
kun je echt lekker eten. Kortom een ver-
rukkelijk adres voor een minibreak in Rot-
terdam. theslaakrotterdam.nl, didot34.nl

1. Beldi Country Club 
Oude olijfbomen, zingende 
vogels, stijlvolle zwemba-
den en restaurants met 
uitzicht over de rozentui-
nen naar het Atlasgeberg-
te. Plus: een hotel, spa en 
souk in een aangename 
blend van Marokkaanse 
traditie en Franse chic – je 
vindt het allemaal in de 
Beldi Country Club. Niets 
minder dan het paradijs is 
het. beldicountryclub.com
2. Le Jardin
Ga ook zeker naar res-
taurant Le Jardin, in het 

midden van de oude stad. 
Loop een smalle deur 
door en je ben meteen 
compleet afgezonderd van 
de drukte buiten. Op het 
menu staan gerechten van 
over de hele wereld met, 
uiteraard, een Marok-
kaanse twist. Salades, 
pasta’s en tajines, en niets 
duurder dan vijftien euro. 
Le Jardin is maar een paar 
stappen verwijderd van 
Terrasse des Épices, een 
beeldschoon dakterras 
voor de voor- of naborrel. 
lejardinmarrakech.com

3. Kitula 
Kitula is een prachtige 
traditionele Marokkaanse 
riad uit de achttiende 
eeuw. Een oase van rust 
in het centrum van de 
bruisende medina, met 
zwembad en omgeven 
door een weelderige tuin. 
En het is maar een klein 
stukje lopen van Bab el 
Ksour, waar de entree van 
het hotel is, naar de soeks 
in het befaamde Mouassi-
ne-district met het Jema 
el Fna-plein. 
kitulamarrakech.com

Kaapstad 
met kroost 
Er was al Cool Cape 

Town, de ultieme Kaapstadgids, nu is er ook 
Cool Cape Town Kids. Kaapstad is namelijk 
een ideale gezinsbestemming: er is geen 
tijdverschil en het leven wordt er overdag 
geleefd. De stad en haar omgeving zijn goed 
voor vele oe’s! en aah’s! en family first is 
in Zuid-Afrika een ongeschreven regel. Het 
wonderlijke natuurschoon, de goedlachse 
bevolking en het indrukwekkende dierenrijk 
zorgen er bovendien voor dat je je kind(eren) 
en jezelf een onuitwisbare herinnering mee-
geeft. Beloofd. Cool Cape Town Kids, € 18,50

Multitalentje
Een sympathieke retro-uitstraling, een 
lens voor perfecte straat-, reportage- 
en portretfotografie en dankzij wifi te 
gebruiken met de app voor direct online 
delen – en dit zijn nog maar een paar van 
de talenten waarover de Fujifilm X100F-
camera beschikt. Hij is ook klein genoeg 
om rond te zeulen in je tas op je ontdek-
kingsreis. € 1279 fujifilm.com

Bulldog 
Sjef
Monsieur Rouge 
is een petite bras-
serie op een van 
de mooiste plekken 
van Haarlem, aan 
het Spaarne. Het 
is kleinschalig en 
intiem, met een 
ontspannen sfeer. 
De inrichting van Monsieur Rouge is eigen-
tijds en warm, met een vleugje chic. Zoals 
de naam al doet vermoeden komen Franse 
invloeden terug in het interieur, de drankjes, 
de bites en de wisselende daghap. En Franse 
bulldog Sjef is een gastheer puur sang. 
monsieurrouge.nl

Rustig aan
In The Farm ervaar je hoe 
jij heus prima zou kunnen 
wennen aan het langzame 
leven op Ibiza: een leven 
gebaseerd op het ritme 
van de natuur. Via boch-
tige wegen, weelderige 
dennenbossen en wilde 
natuur bereik je de finca 
in het noorden van het 
eiland. De boerderij werd 
door eigenaren Francesca 
en Alonso helemaal gere-
noveerd en in een nieuwe 
bolero gehesen, zonder 
de traditionele fincastijl 
te verloochenen. En inge-
richt met een schat aan 
vondsten van over de hele 
wereld – van designklas-
siekers tot vlooienmarkt-
schatten. BnBLoved.nl

3x Marrakech

Rome, we kome!
Hotel Locarno in Rome is zo beroemd 
dat het eigenlijk geen introductie 
meer behoeft. Het hotel – met ka-
mers in art-nouveaustijl – ligt op maar 
honderdvijftig meter van het Piazza 
del Popolo, nabij de Spaanse Trap-
pen en Villa Borghese, en heeft een 
dakterras met uitzicht over het oude 
centrum. By far dus dé plek waar van-
uit je Rome bekijkt. hotellocarno.com

Nooit meer uit
Ultrazachte poederkleurige slofjes van 
schapenvacht die je voeten het hele 

jaar door warm houden. € 60 
lovestoriesintimates.com


